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1. BEVEZETÉS
A jelen kézikönyvben különböző típusú földalatti szerkezetek (1.1. ábra) 

vízszigetelési módszereit tárgyaljuk. Ezek a módszerek a talaj típusától, 

valamint – természetesen – attól a terheléstől függenek, amelyet a víz az 

adott szerkezetre kifejt. A talaj morfológiai tulajdonságainak, valamint az év 

különböző időszakaiban jelentkező vízáramlatoknak megfelelő alapossággal 

történő értékelése lehetővé teszi a földfelszín alatti létesítmény építési módjának 

meghatározását. A talaj tulajdonságainak tanulmányozása (geotechnika) 

hasznos információkat szolgáltat a talaj teherbíró képességéről, illetve 

hidrogeológiai felépítéséről. Feltétlenül el kell végezni a talajvíz jelenlétének 

vizsgálatát (hidrológia), annak a környezetnek a megismerése érdekében, ahol 

az új épületszerkezet megépítése történni fog – tudni kell, hogy nyomás alatti 

talajvíz, felszivárgó talajnedvesség vagy diffúz nedvesség (talajpára) van-e 

jelen. Az említett paraméterek megismerése teszi lehetővé a megfelelő típusú 

alap kiválasztását, az alkalmazandó vízszigetelési módszer meghatározását, 

valamint annak meghatározását, hogy előirányzott létesítmény kivitelezéséhez 

milyen ideiglenes létesítmények megépítésére van szükség.

1.1  ábra- Földkitermelés földalatti létesítmény szomszédos 
építmények jelenlétében történő kivitelezéséhez
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2. GEOTECHNIKA ÉS ALAPOK

2.1 GEOTECHNIKA
A geotechnika olyan tudományág, amely a talaj mechanikai tulajdonságait 

vizsgálja, illetve a vizsgálatokban kapott eredmények építmények 

kivitelezéséhez történő felhasználásával foglalkozik. A geotechnikai 

vizsgálatokban tanulmányozni kell a talaj rétegződését, mechanikai 

tulajdonságait, az alap leginkább megfelelő típusának meghatározása, illetve 

az építmény stabilitásának és tartósságának biztosítása érdekében.

Az alapok azok a szerkezeti elemek, amelyek funkciója a felépítmények által 

kifejtett igénybevétel, illetve (állandó és eseti) terhelések átadása a talajra. 

Az alap (alapozás) típusa határozza meg az elvégzendő alapozási munkákat. 

A munkálatok mértéke (pontalapok, sávalapok, lemezalapok, bordás 

lemezalapok) fordítva arányos a talaj ellenállásával, illetve egyenesen arányos a 

talajra átadandó erők nagyságával. Ezért a talaj, az alapok és az épületszerkezet 

együttesen olyan komplexumot alkotnak, amelyet egyetlen egységes 

rendszerként kell szemlélni.

Valamennyi épületszerkezet tervezésének előzetesen végzett és alapos 

talajvizsgálatból kell kiindulnia, amelynek célja a talaj jellegének, 

rétegszerkezetének és fizikai-mechanikai tulajdonságainak meghatározása. 

Mindenekelőtt meg kell állapítani a talaj biztonságos terhelhetőségének 

nagyságát, azaz a teherbíró képességet, kg/cm2 értékben kifejezve.

Az alap formájának és típusának meghatározásához szükséges paraméterek 

– a gazdaságosság értékeléséhez szükséges paraméterek mellett – 

elsősorban a következők:

•	 a felépítmény építési rendszere;

•	 az építésszervezésnek megfelelően alkalmazandó kapcsolatrendszer;

•	 a talajra átvitt terhelések felvételéhez szükséges teherbíró képességgel 

rendelkező réteg felszíntől való távolsága.
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2.1. ábra: Az alapok osztályokba sorolása a terhelés talajra 
történő átvitele alapján

2.2 ALAPOK
Az alapok valamely építési rendszer azon szerkezeti elemeit jelentik, amelyek 

funkciója a terheléseknek a talajra (altalajra) történő átvitele. Az alapok 

méretezése során figyelembe veendő változók különfélék, ezek között a talaj, 

az alapok és a felépítmény egymással összefüggő elemek. Az alap típusának 

meghatározásakor az alábbi paramétereket kell figyelembe venni:

•	 az	alapra	átadott	terhelések	nagysága;

•	 az	ingatlan	rendeltetése;

•	 a	talaj	jellege	és	rétegszerkezete;

•	 talajvíz	esetleges	jelenléte	és	a	talajvízszint;

•	 az	alap	síkjának	szintmagassága;

•	 a	gazdaságossági	értékelések	eredményei;

•	 a	szomszédos	építmények	és	típusuk;

•	 az	alapozásra	kijelölt	területen	a	talaj	belső	súrlódása	és	lejtése.

A felépítményről az alapra átvitt erők a következő erők összegét jelentik:

•	 a	szerkezet	saját	súlya	által	kifejtett	terhelés;

•	 az	állandó	jellegű	többletterhelések;

•	 az	eseti	jellegű	többletterhelések	(az	épület	rendeltetésétől	

  függenek);

•	 a	vízszintes	irányú	szélterhelés;

•	 a	vízszintes	irányú	szeizmikus	erők	(dinamikus	vagy	statikus	számítási	

módszerrel számolva).

Az alapokat a terhelés talajra történő átvitelének mechanizmusa alapján 

vagy a Terzaghi-féle besorolási módszer szerint lehet osztályokba sorolni. Az 

első esetben az alapok besorolását a 2.1. ábra mutatja. Közvetlen alapozás 

(síkalapozás) esetén az erők altalajra történő átvitele a felépítményt tartó 

elemeinek kiszélesítése révén történik, míg közvetett alapozás (mélyalapozás) 

esetén az erők átvitelét elsősorban a cölöp-talaj érintkezési felület közötti 

súrlódás, illetve tapadás biztosítja.
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2.2. ábra: Csonkagúla kehelyalap

A	 legegyszerűbb	közvetlen	nem	 folyamatos	alapok	a	 kehelyalapok,	 amelyek	

lényegében pillérek kiszélesítését jelentik, aminek következtében a terhelések 

átadása nagyobb felületen történik. Bizonyos esetekben a talaj kedvezőtlen 

mechanikai tulajdonságai miatt, a földrengésvédelmi jogszabályok 

követelményei miatt, illetve abban az esetben, ha a terheket olyan nagy 

felületen kell szétosztani, hogy a pontalapok méretei túl nagyok lennének, 

célszerű	 a	 lemezalap	 (közvetlen	 folyamatos	 alapozás)	 választása,	 amely	 az	

épület	 által	 elfoglalt	 teljes	 alapterületet	 lefedi.	 Más	 alkalommal	 célszerű	

közvetett alapozási módot, például cölöpalapozást alkalmazni, amely lehetővé 

teszi a felépítmény által kifejtett terhelés teherbíróbb és ellenállóbb, nagyobb 

mélységekben található talajrétegekre történő átvitelét.

A Terzaghi-féle besorolási módszert követve, a különböző típusú alapozásokat 

a D/B-viszony (alapozási mélység / alapszélesség) alapján alcsoportokba lehet 

sorolni:

- közvetlen vagy síkalapozás (pontalapok, sávalap, lemezalap) – D/B<4

- félig mély alapozás (kútalapozás) – 4 <D/B < 10

- mélyalapozás (cölöpalapozás) – D/B >10

A közvetlen vagy síkalapozás akkor alkalmazható, amikor a felszíntől viszonylag 

kis távolságban jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező teherbíró 

talajrétegek vannak, amelyek normál földmunkával elérhetők. Az alap formája 

és méretei alapján ezeket az alapszerkezeteket az alábbi alcsoportokba lehet 

sorolni:

- nem folyamatos (vagy izolált) alap – például pontalap;

- folyamatos alap – például sávalap vagy lemezalap.

A pontalapokat (2.2. ábra) olyan vázszerkezetek (vasbeton szerkezetek 

vagy acélszerkezetek) esetében alkalmazzák, ahol az igénybevételek nem 

túl nagyok, és a talaj jó geotechnikai tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek 

„pontszerű”	 elemek,	 jellemzően	 csonkagúla	 formájúak,	 lehetőség	 szerint	

négyzet alaprajzúak, és a pillérek kiszélesedését jelentik. Amennyiben a 

KÖZVETLEN ALAPOZÁS 
(SÍKALAPOZÁS)

FOLYAMATOS NEM FOLYAMATOS

- TRAVI ROVESCE
- GRIGLIATO DI 
  TRAVI ROVESCE
- PLATEE
- PLATEE NERVATE

 – SÁVALAP 
GERENDARÁCS 

 – LEMEZALAPOK
 – BORDÁS 

LEMEZALAPOK

 – IZOLÁLT PONT-ALAPOK
 – PONTALAPOK TÖBB 

PILLÉRHEZ

pillér

csonkagúla 
kehelyalap

aljzat
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2.3. ábra: Gerendaalapra ható terhelés sematikus ábrázolása

kiszélesedés	 nem	 túl	 nagy	 mértékű,	 kétségtelenül	 a	 leggazdaságosabb	

alapozási módot képviselik. Az erők – amelyek a pontalapokra is hatnak – 

lényegében függőleges irányúak, ezért méretezéskor a felület nagysága a 

függőleges irányú terhelés és a talaj teherbíró képessége alapján számítható, 

míg a magasságot az anyag nyíróerőkkel szembeni ellenálló képessége 

határozza meg. Amennyiben a pontalapok téglalap alakúak, a pontalap 

hosszabb oldala párhuzamos a pillér hosszabb oldalával. A pontalapokat 

„zömöknek”	 vagy	 „karcsúnak”	 lehet	 minősíteni,	 a	 magasság	 és	 a	 hosszabb	

oldal arányától függően. A földrengésveszélyes zónákban a kehelyalapokat 

vasbeton gerendák és koszorúk rendszerével kell összekötni, az épületszerkezet 

egységesebb viselkedése érdekében.

A folyamatos elemekből, például gerendaalapokból és lemezalapokból 

álló közvetlen folyamatos alapokat rendszerint a következő esetekben 

alkalmazzál:

 – a teherbíró altalaj biztonságos terhelhetősége (teherbíró képessége) 

nem túl nagy;

 – a teherbíró altalaj a felszín alatt kis mélységben található;

 – a teherbíró altalaj olyan mélységben található, amelyet nem lehet 

gazdaságosan mélyalapozással elérni;

 – az alapok terhelése nagy.

A	 sávalapok	 (2.3.	 ábra)	 alapvetően	 longitudinális	 működésű	 szerkezeti	

elemek; elnevezésük mutatja, hogy a függőleges irányban ható terhelések 

(erők) alulról felfelé irányulnak, mivel a talaj ellenállása következtében lépnek 

fel. Gerendaalapokat akkor kell alkalmazni, amikor a terhelés talajra való 

átviteléhez szükséges támasz felületének szélesnek kell lennie, vagy a talaj 

teherbírása a különböző pontokon jelentős mértékben eltér egymástól (és 

emiatt süllyedéskülönbségek léphetnek fel). A gerendarács-alapozás (2.4. ábra) 

esetében a gerendák egymásra merőleges helyzetben vannak, a gerendák 

metszéspontjában találhatók a pillérek.

Lemezalapozást akkor kell alkalmazni, amikor nem elegendően nagy 

teherbírású talajra kell nagy terhelést átvinni, vagy amikor nem lehet 

2.4. ábra: Gerendarács-alapozás
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a talajban ébredő reakcióerők
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2.5. ábra: Bordás lemezalapozás

mélyalapozást végezni. A lemezalapot, amelyet tulajdonképpen a gerendarács-

alap továbbfejlesztésének lehet tekinteni, egy vasbeton lemez alkotja, amely 

az épület teljes alapterületét lefedi, és amelyre a pillérek illeszkednek.

 

A lemezalap vasbeton lemez, amelyet függőleges erők terhelnek a pilléreknél, 

hajlító igénybevétel terhel a pillér-alap illesztéseknél, és amelyet a talaj 

ellenhatása következtében a teljes felületen egyenletesen eloszló, az elsővel 

ellentétes irányú erőhatás terhel. A lemezalap kétféle típusú lehet:

•	 bordás lemezalap, alsó lemezzel, fő merevítő gerendákkal és keresztirányú 

szekunder gerendákkal (2.5. ábra);

•	 sima lemezalap.

A kétféle lemezalap közötti választás egyrészt gazdasági tényezők, azaz az 

anyagok	és	a	munkaerő	költségei,	másrészt	műszaki	tényezők	figyelembevétele	

alapján	 történik,	mivel	 a	 bordás	 lemezalap	 kisebb	merevségű,	 illetve	 kisebb	

súlyú az azonos vastagságú sima lemezalaphoz képest.

Félmély alapozások a XIX. században alkalmazott kútalapozások, amely 

módszert napjainkban már csak ritkán alkalmazzák. A módszer – a mélyebben 

lévő	 ellenálló	 réteg	 eléréséig	 –	 meghatározott	 keresztmetszetű	 alapgödör	

kiásását jelentette, amelyet megfelelően tömörített meddő anyaggal vagy 

kis cementtartalmú betonkeverékkel töltöttek ki. Ezzel tulajdonképpen erős 

pilléreket hoztak létre, amelyekre csatlakoztató gerendák vagy tehermentesítő 

ívek közvetítésével került rá az épületszerkezet.

Mélyalapozást olyan esetekben kell alkalmazni, amikor a felszíni talajrétegek 

nem megfelelő mechanikai tulajdonságai következtében az épületszerkezet 

által kifejtett terhelést mélyebben fekvő, megfelelő teherbírással rendelkező 

talajrétegre	 kell	 átadni.	 A	 mélyalapozás	 kivitelezése	 kör	 keresztmetszetű,	

egydimenziós (sic.orig.) cölöpalapok segítségével történik. A cölöpök (2.6. 

ábra) teherbíró képességét két tényező adja meg:

•	 tengelyirányú	teherbíró	képesség;

2.4. ábra: Gerendarács-alapozás

alapgerenda

a talajban ébredő reakcióerők

gerendaalap

aljzat

borda

borda

aljzat

lemezalap

lemezalap
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2.7. ábra: A fúrt cölöpök kivitelezésének fázisai

•	 oldalirányú	teherbíró	képesség.

Az első tényező értéke a cölöp keresztmetszetétől, valamint a cölöpcsúcs által 

elért rétegtől függ (ezért a cölöpcsúcsnak a legellenállóbb rétegig kell elérnie). 

A második tényező viszont, mivel a cölöp oldalfelülete és a cölöp körüli talaj 

közötti súrlódás eredményezi, a cölöp típusától és a talajtípustól függ. Nagyon 

gyakran éppen a súrlódás jelenti az alapvető tényezőt a cölöpök teherbíró 

képességében, létezik ugyanis egy speciális kategória, az ún. lebegő cölöpök 

kategóriája, amikor a cölöp csúcsa nem éri el a teherbíró réteget, és a teljes 

teherbíró képességet a cölöp oldalfelületének súrlódása biztosítja.

A kivitelezési módszertől függően a cölöpök két csoportba tartoznak:

•	 Fúrt cölöpök (2.7. ábra): Először ki kell emelni a talajt majd ezt 

követően kell a vasbeton cölöpöt elkészíteni. A cölöplyuk kialakítása 

történhet fúrással (rotációs fúró vagy ütvefúró berendezés segítségével) 

vagy talajkiemeléssel (cirkulációs vedres markoló segítségével). A lyuk 

kialakítása alatt a falak stabilitását – ahol szükséges – stabilizáló fluidum 

vagy ideiglenes fém béléscső segítségével lehet biztosítani. A fúrás 

befejezése után le kell engedni a betonvasalást a furatba, majd a beton 

csövön keresztül történő beengedése következik, végül az esetlegesen 

behelyezett	védőcső	kihúzásával	kell	a	műveletet	befejezni.

•	 Vert cölöpök (2.8. ábra): Talajkiemelésre nem kerül sor, a cölöp 

talajba történő behajtása veréssel, vibrálással, sajtolással, csavarással 

vagy az említett módszerek kombinációjával történhet. A vert cölöpök 

oldalfaluk mentén tömörítő hatást gyakorolnak a talajra, ez pedig növeli 

az oldalfal menti súrlódást. A cölöpök nem lehetnek túl hosszúak, mivel 

a cölöpök beverésének energiaigénye nagy. A vert cölöpök készülhetnek 

acélból, vasbetonból, fából (használata ma már ritka), illetve az előzők 

kombinációjával.

A	 cölöpök	 kör	 keresztmetszetű	 kivitelben,	 különböző	 átmérővel	 készülnek,	

a szerkezet által támasztott követelményektől függően. A 100-200 mm 
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közötti	 átmérőjű	 cölöpöket	 mikrocölöpöknek	 nevezik.	 A	 terhelések	 átvitele	

a felépítményről az egyes cölöpökre – amelyek fejét ugyanarra a szintre 

kell beállítani – megfelelő csatlakoztató szerkezet, például kehelyalapok, 

gerendák vagy lemezalap segítségével történik. A talaj vizsgálata és jellegének 

meghatározása során értékelni kell a talaj víztartalmát, amely a talaj egyik 

rendkívül	 jelentős	 változó	 tulajdonsága.	 Ezért	 célszerű	 röviden	 szót	 ejteni	 a	

hidrológiáról és a hidrogeológiáról; ez utóbbi a freatikus (vízátnemeresztő 

réteg alatti) vizekkel, illetve a talajvizekkel és tulajdonságaikkal foglalkozó 

tudományág. 

3. HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOLÓGIA
A hidrológia a Földön található – mind a felszíni, mind a földfelszín alatti 

– vizekkel, kialakulásukkal, mozgásukkal, időbeli és térbeli eloszlásukkal, 

biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságaikkal, valamint a környezettel – 

beleértve az élővilágot is – való kölcsönhatásukkal foglalkozó tudomány. 

A hidrológia azoknak a vizeknek az áramlását is vizsgálja, amelyek az ún. 

hidrológiai ciklushoz tartoznak. A hidrogeológia a geológia azon részét jelenti, 

amely a freatikus (vízátnemeresztő réteg alatti) vizekkel, illetve a talajvizekkel 

és tulajdonságaikkal foglalkozik. 

3.1 A VÍZ-TALAJ VISZONY
A	talajt	különböző	eredetű	és	típusú	szilárd	anyagok,	valamint	a	közöttük	lévő,	

különböző	 formájú	 és	méretű	 üres	 térrészek	 alkotják	 (3.1.	 ábra).	 Az	 üres	 tér	

mennyisége változó, ezeket a tereket levegő tölti ki, illetve ezekbe a térrészekbe 

a víz is behatolhat. 

3.2 A VÍZ ÉS AZ ALTALAJ
Valamely talaj azon tulajdonságát, hogy a víz át tud hatolni rajta, 

permeabilitásnak nevezzük. A permeabilitás a talajt alkotó szilárd anyagban 

lévő üres részektől függ. Amennyiben az üres részeket pórusok alkotják, akkor 

porozitásról, amennyiben viszont az üres részeket repedések alkotják, akkor 

repedéses permeabilitásról beszélünk; mindkét esetben csak az egymással 
2.8. ábra: A vert cölöp beverésének sematikus rajza

súrlódás
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összeköttetésben álló üres részek tudják lehetővé tenni a víz mozgását.

 

Egy példa erősen porózus, azonban csak kevéssé permeábilis kőzetre a 

horzsakő, amelyben a pórusoknak csak kis része kapcsolódik egymáshoz. A 

nagy szemcsékből álló talajok erősen permeábilisak: ez azt jelenti, hogy a víz 

könnyen behatol a talajba, nem marad meg a felszínen. Az olyan talajokba 

viszont, amelyek rendkívül apró szemcsékből állnak (ilyenek például az agyagos 

talajok), a víz csak nagyon nehezen hatol be. Ezért az agyagos talajok esetében 

a víz sokkal inkább megmarad  a felszínen. A kompakt kőzetrétegekből álló 

talajoknál viszont a permeabilitás a repedések mennyiségétől és méretétől, 

illetve attól függ, hogy a repedések kölcsönösen mennyire metszik egymást. 

Vagyis ha feltételezzük is, hogy a víz áthatol egy agyagos rétegen és egy 

kavicsrétegen (kőzetrétegen), a jelenség a két esetben teljesen különböző 

intenzitással fog végbemenni. Több mint egy évszázaddal ezelőtt Darcy 

tanulmányozta víznek vízszintes homokrétegeken keresztül történő 

átáramlását, és megállapította, hogy a porózus közegen történő átáramlás 

sebessége, a szivárgási sebesség egyenesen arányos a nyomáseséssel (a 

hidraulikus gradienssel) és fordítva arányos az átáramlási út hosszúságával. 

Darcy a sebességre a következő jól ismert képletet határozta meg:

v = k i
ahol	 „v”	 a	 szivárgási	 sebesség,	 „k”	 a	 permeabilitási	 vagy	 hidraulikus	

vezetőképességi	 (szivárgási)	 tényező,	 „i”	 pedig	 a	 hidraulikus	 gradiens	

(piezometrikus vonali esés):

Az 1915-1925 közötti években Terzaghi bebizonyította, hogy a Darcy-törvény 

valamennyi	típusú	talajra	alkalmazható.	A	„k”	permeabilitási	tényező	sebesség	

dimenziójú, értéke a porózus közegtől és a fluidumtól függ. A permeabilitási 

tényező értékét több más tényező is befolyásolja, a legfontosabb 

körülmény,	 hogy	 a	„k”	 tényező	 értéke	 egyenesen	 arányos	 a	 porózus	 közeg	

szemcseméretével. A kavicsos talajok permeabilitása meglehetősen nagy, míg 

az agyagos talajok csaknem impermeábilisek (vízzáróak). A szöveg további 
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részében többször is használni fogjuk az impermeábilis (vízzáró) szót, azonban 

szem előtt kell tartani, hogy a természetben tökéletesen vízzáró talajok 

nincsenek.

A talajba beszivárgó és az altalajban mozgó víz jelenti a felszín alatti vízréteget. 

Ezért	a	„víztartó”	(acquifer)	szó	olyan	talajt	fog	jelölni	(többé-kevésbé	kompakt,	

rétegzett vagy nem rétegzett talajt), amely tárolni tudja a vizet, amelyben a 

víz cirkulál, és ahonnan számottevő mennyiségben ismét a felszínre kerül. 

Egy víztartó réteget – legalább alulról – vízátnemeresztő talajrétegnek kell 

határolnia. A víz a víztartó rétegeken belül mozog, habár nagyon lassan.

A víztartó réteget, amely elnevezése általában talajvízréteg (3.2. ábra), 

nagyrészt közvetlenül az esővíz táplálja, amely a felületről a talajba szivárog, 

behatol a permeábilis rétegekbe, egészen addig, amíg vízátnemeresztő 

réteggel (például agyaggal) nem találkozik, amelynél mozgása lelassul (vagy 

teljesen	megszűnik),	 és	 amely	megakadályozza,	 hogy	 a	 víz	 még	mélyebbre	

hatoljon.	Ez	a	 réteg	 jelenti	a	 talajvízréteg	alapját	vagy	„ágyát”;	a	 talajvízréteg	

felső	határát	gyakorlatilag	a	telítési	zóna	széle	alkotja	(„freatikus	felület”).	Az	itt	

lévő víz nyomása megegyezik az atmoszférikus nyomással.

Léteznek ezenkívül nyomás alatti, azaz artézi vízrétegek (3.3. ábra). Ezeket mind 

felülről, mind alulról vízátnemeresztő réteg határolja. Az ezeket a vízrétegeket 

tápláló víz ott kerül be, ahol a víztestet képező talaj permeábilis és a felszínen 

található, és ahol a víz bejuthat a rétegbe. Ezért egy nyomás alatti vízréteg 

„töltési”	 zónája	 a	 vízrétegtől	 magától	 esetleg	 nagyon	 távol	 található.	 Azért	

beszélünk	 „nyomás	 alatti”	 vízrétegről,	 mivel	 a	 vízrétegben	 található	 víz	 az	

atmoszférikus nyomásnál nagyobb nyomás alatt van, aminek köszönhetően 

a talajba fúrt lyukon keresztül spontán módon is a felszínre törhet. A vizet 

mindkét típusú talajvízrétegből kutak segítségével lehet a felszínre hozni.

A talajban lévő vizeket különböző módon lehet osztályba sorolni, például 

a talajszemcsékhez való kötődésük alapján a vizek a következő csoportokba 
3.3. ábra: A talajrétegek vázlatos rajza artézi víz jelenlétében

3.2. ábra: A talajrétegek vázlatos rajza talajvíz jelenlétében
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3.4. ábra: Flexibilis csatlakozócsövek a vákuumkutak (szívópontok, wellpoint) 
gyűjtőcsőhöz	történő	csatlakoztatására

tartoznak:

•	 kötött víz, amely a talajrészecskék felületéhez kötődik, és nem vesz részt a 

víz körforgásában;

•	 szabad víz, amely a gravitációs erő hatására behatol a talajba.

 

A talaj vízelvezetéséhez kapcsolódó problémák megoldásának szempontjából 

a szabad vízre kell nagyobb figyelmet fordítani.

A talajvíz két különböző zónába kerülhet: a nem telített zónába és a telített 

zónába. A nem telített zóna közvetlenül a talaj felszíne alatt található, és az itt 

található üreges részek mind vizet, mind levegőt tartalmaznak. A telített zóna 

tartalmazza a tulajdonképpeni talajvizet.

3.3 VÍZTELENÍTŐ RENDSZEREK
Abban az esetben, ha az építési területen talajvíz van jelen, akkor megfelelő 

kiszárítási vagy víztelenítő rendszer létesítését kell előirányozni, az építési 

munkák elvégzésének lehetővé tétele érdekében. A megfelelő víztelenítő 

rendszer megválasztása szorosan kapcsolódik az érintett talaj litológiai 

jellegének tökéletes ismeretéhez, valamint a talajvízszint süllyesztéséhez.

 

A talajvíz vákuumkút rendszer segítségével történő elvezetése lehetővé teszi 

a földfelszín alatti munkálatok elvégzését talajvíz jelenlétében is. A módszer 

költségei az elért eredményhez képest kedvezőek, a különleges rendszer 

napjainkban a leggyorsabb és a leggazdaságosabb módszert jelenti a talajvíz 

ideiglenes vagy végleges kiszárítására. A vákuumkút rendszer, amelyet az 

iparban és az építőiparban már régebben alkalmaznak, az utóbbi években a 

környezetvédelmi munkálatokban is jelentős teret kapott.

Vákuumkutas berendezés (3.4. ábra) alkalmazása a talajvíz-kiszárításnak csak az 
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3.4. ábra: Flexibilis csatlakozócsövek a vákuumkutak (szívópontok, wellpoint) 
gyűjtőcsőhöz	történő	csatlakoztatására

3.5. ábra: A talajvízszint vákuumkutas rendszer segítségével 
történő süllyesztésének sematikus vázlata 

3.6.	ábra:	Fúrási	művelet	végzése	a	vákuumkutak	
behelyezéséhez

egyik lehetséges módja. A módszer egy sor vákuumkút kiépítését jelenti annak 

a területnek a határán, ahol a talajvíz szintjét csökkenteni kell. A módszert 

mindenekelőtt homokos talajoknál alkalmazzák, azonban iszapos talajok 

kiszárítására is használható a vízelvezető csövek elhelyezése előtt, amelyekhez 

majd	 a	 vákuumkutak	 (wellpoint)	 csatlakoznak.	 Célszerű	meghatározni,	 hogy	

egy vákuumkutas berendezés használata mekkora talajvízszintsüllyedést 

eredményez.

A vákuumkutas rendszer (3.6. ábra) az alábbi részekből áll:

•	 nagy	 vákuumot	 előállító,	 elektromotoros	 vagy	 dízelmotoros	

önfelszívó szivattyú (3.7. ábra), amely képes a talajvíz kiszívásához szükséges 

szívóhatást biztosítani;

•	 gyűjtőcső	 (flexibilis	 csatlakozócsövek),	amely	a	vákuumkutakat	köti	

össze a szivattyúval;

•	 vákuumkutak,	 amelyek	 fémből	 (vagy	 műanyagból)	 készült	

szűrőelemmel	vannak	ellátva,	amely	átengedi	a	vizet,	azonban	nem	engedi	

át a szilárd talajrészecskéket;

•	 vízelvezető	cső,	a	kiszívott	talajvíz	elszállítására;	amennyiben	a	vizet	

nagyobb távolságra kell elszállítani, szükség lehet nyomásfokozó szivattyúk 

alkalmazására.

Egy vákuumkútnál a maximális felszívási magasság – ideális körülmények 

fennállása esetén – körülbelül 8,7 méter. Reális körülmények között a szivattyú 

teljesítménye jelentősen kisebb, tehát nagyobb gödörmélység esetén, 

amennyiben a talajvízszintet 4 méternél nagyobb mértékben kell csökkenteni, 

teljesítményfokozó berendezést kell alkalmazni. A nyomómagasság módosítása 

a következő fázisokban történik, a vákuumkutak különböző szintekre történő 

beállításával. Egy vákuumkút telepítése egy bizonyos építési terület kiszárítását 

teszi lehetővé, ennek eredményeképpen a földmunkákat a talajvízszint alatt el 

lehet végezni.

a szivattyú 
szívócsonkjának 
szintmagassága

szívócső
szivattyú
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Fontos hangsúlyozni, hogy a talajvízszint-süllyesztő berendezést csak 

akkor szabad leállítani, amikor a kivitelezett és megszilárdult vasbeton 

szerkezet már képes ellenállni az adott építési területen fellépő 

archimedesi felhajtó erőknek.

A talajok típusa különböző, és a vízelvezetési rendszert mindig az adott 

típusú talajnak megfelelően kell megválasztani. A talajok típusától, illetve 

szemcseméretétől függően eltérő víztelenítő rendszereket kell alkalmazni, az 

alábbiak szerint:

•	 Köves-kavicsos talaj (d > 60 mm): Köves-kavicsos talaj víztelenítését 

kutak rendszerével kell végezni, amelyeket kétféle módon lehet kialakítani. 

Az első esetben talajfúró gép használatával, folyamatos fúrási rendszerrel 

kell kutat kialakítani. A második módszer, amely jóval gazdaságosabb, 

amelynek alkalmazhatóságát azonban a helyszínen meg kell vizsgálni, 

betongyűrűk	 exkavátor	 segítségével	 történő	 lerakását	 jelenti.	 Mindkét	

esetben a szabadtéri szivattyúzási módszert kell alkalmazni, mind felszíni 

szivattyú, mind búvárszivattyú használata esetén.

•	 Kavicsos talaj (20 mm < d < 60 mm): Kavicsos talaj esetén a 

szükséges víztelenítést kutak rendszerével vagy a kavicsos talajon kiépített 

vákuumkutas rendszer segítségével lehet végezni. A kútrendszer hasonló a 

fenti, köves-kavicsos talajon kiépített rendszerhez, és akkor kell alkalmazni, 

amikor a vákuumkutas rendszerhez szükséges szívócsöveket nem lehet 

a talajba bevezetni. A vákuumkutas rendszert a szokásos módon kell 

kialakítani, azaz a csöveket nagynyomású szivattyú segítségével kell 

bevezetni	 a	 talajba,	 a	 homokszűrőt	 a	 kavicshoz	 megfelelő	 szűrővel	 kell	

helyettesíteni	 („szonda”).	 A	 vákuumkutas	 rendszer	 segítségével	 történő	

kiszárításkor – a kutakból történő kiszivattyúzástól eltérően – a talajvízre 

vákuum hat, vagyis a talajvíz eltávolítása az altalajból kényszererő hatására 

történik, a vízáramlás sebessége nagyobb. Kutak segítségével történő 

kiszárításkor a talajvíz nem kerül vákuum alá, hanem gravitációs úton 
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távozik el, azaz befolyik a kútba, ezért a vízáramlás sebessége a vákuumkutas 

kiszárításhoz képest kisebb. Ez azt jelenti, hogy a víz hosszabb idő alatt jut 

el a kútba, a vízhozam kisebb. A munkaterület nagysága és az elérendő 

piezometrikus szint figyelembevételével a kavicsos talajban olyan talajvíz-

elvezetési rendszert lehet kialakítani, amelyhez kevesebb számú szivattyú 

szükséges, és így a rendszer költségei is kisebbek lesznek.

•	 Kavicsos homok (0,6 mm < d < 20 mm): Kavicsos-homokos talaj 

esetén a vízeltávolítás vákuumkutas rendszer segítségével történik. A 

szívócsöveket	 homokszűrűvel	 vagy	 kavicsszondával	 kell	 ellátni,	 attól	

függően, hogy a kavics milyen százalékarányban van jelen a talajban. 

Bizonyos esetekben azonban vegyes rendszer alkalmazására lehet szükség, 

megfelelő	 talajkiszárítás	 elérése	 érdekében.	 A	 homokszűrűvel	 vagy	

kavicsszondával ellátott szívócsöveket a talajba nagynyomású vízsugár 

segítségével kell bevezetni.

•	 Tiszta homok (0,2 mm < d < 0,6 mm): A homokos talaj ideális a 

mikroszűrővel	 ellátott	 vákuumkutas	 rendszer	 telepítésére.	 Habár	 a	 talaj	

ritkán homogén, monogranuláris és izotróp, a vákuumkutas rendszer 

alkalmazása csaknem mindig biztosítja, hogy a talajvízszintet sikerül az 

építési gödör aljának szintje alá csökkenteni, és a gödör alját kiszárítani, 

olyan módon, hogy az elért eredmények és az ehhez szükséges költségek 

megfelelő	 arányban	 állnak	 egymással.	 A	 rendszer	 telepítése	 egyszerű,	 a	

szívócsövek talajba történő bevezetése nagynyomású vízsugár segítségével 

történik.

•	 Iszapos homok (0,02 mm < d < 0,2 mm): Iszapos-homokos talajon a 

vízeltávolítást klasszikus vákuumkutas rendszer segítségével lehet végezni, 

homokszűrűvel	ellátott	szívócsövek	alkalmazásával.	Amennyiben	az	iszapos	

részek	nem	veszélyeztetik	a	berendezés	működését,	a	szívócsövek	talajba	

történő bevezetése nagynyomású vízsugár segítségével történhet, ha 

azonban	 az	 iszapos	 részek	 a	 szűrő	 eltömődését	 eredményezhetik,	 akkor	

3.7. ábra: Vákuumkutas rendszerben alkalmazott önfelszívó 
szivattyú
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megfelelő	előszűrő	rendszert	kell	kialakítani.

•	 Iszapos	 talaj	 (0,006	 mm	 <	 d	 <	 0,02	 mm):	 Iszapos	 talajon	 a	

legmegfelelőbb	vízelvezetési	módszer	az	előszűrős	berendezés	alkalmazása,	

azaz a talaj megfúrása, vízelvezető csővezetékek létesítése, leeresztés és a 

vákuumkutas rendszer megfelelő szivattyú segítségével történő átmosása.

•	 Agyagos-iszapos	talaj	(0,002	mm	<	d	<	0,006	mm):	Agyagos-iszapos	

talajon a vízelvezetési módszerek a következők lehetnek:

-	 előszűrővel	ellátott	vákuumkutas	rendszer	kiépítése;

-	 perforált	 betongyűrűk	 elhelyezése	 exkavátorral;	 a	 módszer	

alkalmazhatósága az építési gödör ferde oldalainak stabilitásától függ 

(gazdaságosabb módszer, azonban alkalmazhatóságát előzetesen meg kell 

vizsgálni);

- megfelelő vízelvezető árok kialakítása után vízelvezető cső kiépítése.

Sziklás-köves talajoknál a víz olyan utakon cirkulál, amelyet az előkészítő 

fázisban nehéz meghatározni. Ilyen körülmények között vákuumkutas 

rendszert lehetetlen sikeresen alkalmazni. A vákuumkutas berendezés 

nem	 alkalmas	 a	 talajvízszint	 süllyesztésére	 nagyméretű	 részecskékből	

álló talajoknál, illetve fokozott hidraulikus vezetőképességgel rendelkező 

talajoknál. Ilyen esetekben szárítókutakat kell létesíteni, amelyekbe 

elektromos búvárszivattyúkat kell behelyezni, és amelyek tervezését és 

kivitelezését az altalaj geológiai viszonyaival, valamint az eltávolítandó víz 

fizikai és kémiai tulajdonságaival összhangban kell végezni. Többek között a 

következőket kell megadni:

•	 a	talajperforáció	módját	(ütés	vagy	rotáció);

•	 az	 alkalmazandó	 szűrő	 típusát	 és	 hosszúságát,	 valamint	 behelyezési	

mélységét;

Műszaki füzetek
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•	 az	 esetlegesen	 alkalmazandó	 vízelvezető	 csövek	 közüli	 szivárgó	

szemeloszlását.

Egy kút létesítése tehát a következő fázisokból áll:

•	 A	függőleges	talajperforáció	végrehajtása,	amelyet	beütéses	vagy	(közvetlen	

vagy inverz forgatású) háromgörgős fúrófejes, magroncsolást végző rotációs 

rendszer	segítségével	 lehet	elvégezni.	Béléscső	alkalmazása	mindig	célszerű,	

a furat falának védelme érdekében. A talajperforációnak a maximális talajvíz-

süllyesztési szint plusz 3 méter mélységre kell leérnie, megfelelő tartalék 

létrehozása érdekében.

•	 A	 szűrők	 és	 a	 vízelvezető	 csövek	 behelyezése	 a	 furatokba,	 a	 rések	

nagyságának el kell érnie az 1 mm értéket.

•	 A	cső	és	a	furat	közötti	tér	esetleges	kitöltése	megfelelő	inert	anyaggal.

•	 Cementezés	és	szigetelés.

A	 szűrők	 és	 a	 csövek	 behelyezése,	 a	 granulometria	 és	 mineralógia	

meghatározása után el kell végezni a kút cementezését, a talajvíz-szintek 

felszíntől és egymástól való elszigetelése érdekében. Végül megfelelő 

műveletsor	 elvégzésével	 ki	 kell	 alakítani	 a	 kutat,	 a	 lehető	 legnagyobb	

hatékonyság elérése, illetve a homok és a szennyeződések talajvízbe történő 

bekerülésének megakadályozása érdekében.

Amennyiben felszíni talajvíz van jelen, és a vízoszlopmagasság nem túl 

nagy, akkor vízszintes gravitációs vízelvezetést is alkalmazni lehet (3.8. ábra). 

Olyan árkokról van szó, amelyek a talajvíz áramlási irányára rézsútosan 

helyezkednek	 el,	 és	 feladatuk	 a	 víz	 összegyűjtése	 és	 a	 gyűjtőpontokhoz	

történő vezetése, amelyek belsejében flexibilis, megfelelően perforált és – 

annak megakadályozása érdekében, hogy az apró részecskék a vízből a talajba 
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kerüljenek – nem szőtt geotextíliával burkolt PVC-csövek találhatók. A rendszer 

szárítókapacitásának növelése érdekében a PVC-csöveket elszívó szivattyúhoz 

lehet csatlakoztatni. A vízelvezető csövek lerakását speciális, folyamatos 

működésű	berendezés	végzi,	amellyel	max.	5	méteres	lerakási	mélységet	lehet	

elérni. A munkálatok végén a PVC-csövek a talajban maradnak, kivételükre 

nem kerül sor. Ezzel a rendszerrel a vízelvezetés ideje jelentősen csökkenthető, 

a munkagödörben a különböző eszközök teljes mértékben megközelíthetőek, 

azonban	 a	 csőlerakó	 gép	 működéséhez	 meglehetősen	 nagy	 területre	 van	

szükség,	ezenkívül	a	talajban	semmilyen	közművezeték	nem	lehet.

Az egyes talajtípusok esetében megvalósítható, a talajvízszint süllyesztését 

szolgáló	 különböző	 vízelvezetési	 rendszerek	 áttekintése	 alapján	 egyértelmű,	

hogy a vízelvezetési rendszer tervezőjének mindenféleképpen megfelelő 

megelőző vizsgálatokat kell végezni, a számítási adatok meghatározása, illetve 

a legmegfelelőbb kiszárítási technika kiválasztása érdekében.

A	talajtípus	szükséges	mértékű	megismerése,	a	rétegszerkezet	megállapítása	

és a talajvizek helyzetének megismerése után át lehet térni a munkagödör 

típusának meghatározására.

Műszaki füzetek
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4. FÖLDMUNKÁK
Az építőiparban a földmunkák definíció szerint kőzetnek és/vagy földnek az 

eredeti	helyéről	való	eltávolítását	 jelentik,	meghatározott	 formájú	és	méretű,	

építési objektum kivitelezéséhez szükséges üreg/mélyedés létrehozása 

érdekében.

 

A földmunkáknál megkülönböztetünk

•	 szabadtéri	földmunkákat;

•	 alagútban	vagy	aknában	végzett	földmunkákat.

A szabadtéri földmunkákat tovább lehet csoportosítani szűk keresztmetszetű 

és meghatározott keresztmetszetű munkagödör készítésére és építési 

munkagödör készítésére	(nyitott	keresztmetszetű	munkagödör	készítésére).	

A	meghatározott	keresztmetszetű	munkagödör	készítése	olyan	munkagödröt	

jelent, amelynek szélessége egyenlő vagy kisebb a magasságánál, és készítése 

a természetes (eredeti) földfelszínen vagy tereprendezést követően létrejött 

földfelszínen kezdődik.

Részletesebben kifejtve:

•	 Meghatározott	 keresztmetszetű	 munkagödrökhöz	 tartoznak	 azok	

a munkagödrök, amelyeknél mindkét vízszintes irányú méret kisebb a 

mélységnél. Általában ilyen munkagödrök szükségesek a pontalapokhoz vagy 

a sávalapokhoz.

•	 Szűk	 keresztmetszetű	 munkagödrök	 vagy	 árkok	 azok	 a	 munkagödrök,	

amelyeknél	 a	 keresztirányú	méret	 kicsi	 (szűk).	 Általában	 ilyen	munkagödrök	

készítése	szükséges	a	csővezetékek,	a	közművezetékek	lerakásához.

Építési munkagödör készítése	 (nyitott	 keresztmetszetű	 munkagödör	

készítése) (4.1. ábra) olyan munkagödör készítését jelenti, amelynek 

vízszintes irányú méretei jóval nagyobbak a munkagödör mélységénél, és ez 

a keresztmetszet elég széles ahhoz, hogy lehetővé tegye a szállítóeszközök 

behajtását a munkagödör széléig (közvetlen behajtás vagy behajtás 4.1. ábra: Nem határolt építési munkagödör

VÍZSZINTES GRAVITÁCIóS VÍZELVEZETÉS 

geotextília

vízelvezető anyag 
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4.3. ábra: A talajba levert cölöpökkel határolt építési munkagödör

ideiglenes rámpán keresztül), és ilyen módon a kitermelt anyagot közvetlenül 

a szállítóeszközökre lehet rakni. A munkagödör készítése jelenti a földfelszín 

alatti	 szerkezetek	 kivitelezésének	 legegyszerűbb,	 leggazdaságosabb	 és	

legtermészetesebb módját, és kihasználja a talaj belső súrlódási szögét, 

annak érdekében, hogy a munkagödör oldalának stabilitása biztosítva 

legyen. Talajvíz jelenlétében vagy atmoszférikus csapadék esetén azonban 

a belső súrlódási szögön kívül ismerni kell a talaj permeabilitását is, mivel 

a munkagödör oldalainak stabilitását ezek a paraméterek alapvetően 

meghatározzák, lévén hogy – a természetes lejtőktől eltérően – természetes 

növényzet nem stabilizálja őket. Általánosságban, a kivitelezéskor gyakran 

leküzdhetetlen problémát jelent, ha nem lehet kialakítani a tényleges határt, 

a gödörmélységgel és a szomszédos részek állandó többlet terhelésével 

drasztikusan növekedő járulékos területigények miatt. Részlegesen beépített 

zónában vagy úttest közelében történő építés esetén az ilyen infrastruktúra 

többlet terhelését is figyelembe kell venni, a talaj fajsúlya mellett. Ilyen 

helyzetekben olyan munkagödröt kell készíteni, amelyet megfelelő támasztó 

szerkezet határol, aminek kettős előnye van: függőleges falak kialakítását teszi 

lehetővé és a munkagödör méretét jelentősen, arra a méretre csökkenti, amely 

az építkezéshez éppen szükséges, valamint megtámasztja a munkagödör 

körüli talajt, biztosítva ezzel a szomszédos épületek stabilitását.

Az építési gödör oldalfalainak tartására szolgáló támasztószerkezetek 

általában szádfalak, viszonylag vékonyfalú függőleges szerkezetek, amelyek 

alsó széle bizonyos mélységben a munkagödör szintje alatt a talajban van, 

olyan módon, hogy megfelelően erős megtámasztást biztosítsanak a töltés, 

a víz és az esetleges túlterhelések által kifejtett nyomóerőkkel szemben. 

A támasztószerkezetek kivitelezése történhet lehorgonyzás nélkül és 

lehorgonyzással. Az első esetben a stabilitást a talajnak a rögzítőszerkezetre 

gyakorolt passzív ellenállása biztosítja, és a szádfal nagymértékben konzolként  

viselkedik. A második esetben a stabilitás biztosításához a talajban lévő 

tartórudak is hozzájárulnak, amelyek rögzítése CABLEJET képlékenyítő hatású 

és expandáló adalékanyagot tartalmazó speciális habarcs segítségével történik. 

A szádfalak kialakítása előre gyártott (egymás mellett a talajba vert) gerendák, 

Műszaki füzetek
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4.3. ábra: A talajba levert cölöpökkel határolt építési munkagödör

4.2. ábra: Résfalakkal határolt építési munkagödör

vasbeton résfalak, (egymás mellett álló vagy egymásba metsző) befúrt cölöpök 

vagy mikrocölöpök alkalmazásával is történhet.

A gerendák acélból készülnek, profiljuk különböző lehet, a szükséges ellenállási 

modulus elérése érdekében.

A résfalak (4.2. ábra) kivitelezése közvetlenül a munkálatok során történik. 

Ehhez árkot kell készíteni, amelyet ki kell betonozni. A résfalak 50-120 cm 

vastagságú,	 legalább	 200	 cm	 szélességű	 panelekből	 készülnek,	 amelyek	

tekintélyes hosszúságúak is lehetnek, hosszabbak mint az előre gyártott 

gerendák, amelyek hosszúsága általában nem haladja meg a 15-20 métert.

A cölöpök (4.3. ábra) egydimenziós, a talaj kohéziójától és az elérendő mélységtől 

függően hosszabb vagy rövidebb méretben készülő vasbeton elemek. Egy cölöp 

és a mellette lévő cölöp közötti távolság a talaj tulajdonságaitól, a víz jelenlététől 

a talajban, valamint a cölöp méreteitől függ.

A mikrocölöpök olyan cölöpök, amelyek átmérője a talajba történő befúrás esetén 

300 mm-nél kisebb, illetve a talajba történő beverés esetén 150 mm-nél kisebb.  

A mikrocölöpök vasalása lehet acélcső vagy acélidom, illetve acélrudakból 

készült betonvasalás; a kitöltő anyag cementes habarcs vagy beton lehet.

Az acélgerendákból készült szádfalak általában rugalmasabbak a 

résfalaknál. Ezt a tényt a tervezéskor figyelembe kell venni, mivel a 

talajhatások kialakulása, eloszlása és végső értékei a támasztószerkezetek 

deformálódásának módjától, valamint az elmozdulás nagyságától függnek.

A szádfalak készítése általában a munkagödör kiásása előtt történik, a szükséges 

mélységben. Szokásosan először a munkagödör kerülete mentén történik 

a szádfalak kivitelezése, majd ezt követően készül el a koszorúgerenda (a 

gerendából készült szádfal esetét kivéve). Ezután el kell végezni a földmunkákat 

a munkagödör kerületén belül, az első sor tartórúd (amennyiben elő van 

irányozva) szintjének eléréséig, ezután következik a tartórudak elhelyezése 

és rögzítése. Ezután folytatódik a munkagödör készítése a következő 

szintig a leírtak szerint, egészen a munkagödör fenékszintjének eléréséig.

A talajhorgony nélküli szádfalak általában kisebb magasságok esetén 

alkalmazhatók, mivel a szükséges ellenállási modulus a megtartandó 

talaj magasságának növekedésével jelentősen nő, és a szádfalak jelentős 
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hajlító igénybevételnek vannak kitéve. A lehorgonyzott szádfalak nagyobb 

magasságtartományban használhatók, és különösen megfelelőek nagyon 

széles munkagödrökhöz. Talajhorgonyok alkalmazásakor az oldalirányú 

elmozdulások, a maximális hajlító nyomaték és a beverési mélység kisebbek. A 

tartórúd lehorgonyzását (4.4. ábra) megfelelő távolságban kell végezni, mivel 

ekkor	a	szádfalra	ható	„aktív	nyomóerő-prizma”	(talajnyomás)	a	lehorgonyzás	

hatásának köszönhetően nem interferál a passzív ellenállás prizmájával. A 

nyomással beinjektált gömbbel rögzített talajhorgonyok a szádfalra általában 

egy osztólemez vagy más rögzítő egység segítségével vannak csatlakoztatva, 

amely feladata a rúd által kifejtett húzóerő átadása a szerkezetre.

Azokban az esetekben, amikor a munkagödörrel határos területeken földalatti 

építmények találhatók, a szádfal lehorgonyzását nem lehet megvalósítani. Ilyenkor 

az ún. felső födémes rendszer (4.5. ábra) szerint kell eljárni, amely lehetővé teszi a 

felület elhelyezését a talajszinten, a klasszikus rendszernél sokkal rövidebb idő alatt. 

A felső födémes rendszer a végleges létesítmények megépítését jelenti, felülről 

lefelé haladva, a szokásos építési módszerrel ellentétes irányban. Az ideiglenes 

létesítmények kivitelezése után el lehet készíteni a munkagödröt a felső födémlemez 

vastagságának megfelelően, amelynek betonozása így közvetlenül a talajon történik 

(gyakran	 műanyag	 lapok	 felhasználásával,	 a	 végső	 külső	 megjelenés	 javítása	

érdekében). A szükséges idő eltelte után a födémről a zsaluzatot el kell távolítani, 

majd a födém alatt kell a talaj eltávolítását végezni, az előre elkészített földkiadó 

nyílástól vagy a megközelítő rámpától indulva. Ilyen módon már egy-két hónap alatt a 

városlakók rendelkezésére áll a közlekedési szint, a tér és a park azon a területen, ahol 

a munkálatok folynak. Ettől a pillanattól fogva a munkálatok által elfoglalt területet 

kizárólag a megközelítő rámpa fogja jelenteni. A födémlemezeket horgonyok 

rögzítik az ideiglenes oldalsó létesítményekhez, és az alsó falak horgonyainak 

elhelyezése nélkül önhordóak lesznek. A csatlakoztató acélrudak behelyezése előre 

megtörténik, ezután történik lefelé hajlításuk. Minden födémlemez-kivitelezés 

után a talaj kitermelése következik, majd az alsó függőleges elemek kialakítása. A 

födémlemezekben nyílások vannak a betonozás elvégzéséhez. A csatlakoztató 

acélrudak és a munkahézagok kezelése a szokásoshoz képest ellentétesen történik. 

Ilyen módon a létesítmény felülről lefelé épül, egészen az alapok eléréséig.

Bizonyos esetekben a talaj alulról történő kitermelésének szükségessége a 
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4.4. ábra: A tartórúd lehorgonyzását a talaj aktív nyomóerő-
zónáján túl kell végezni

4.5. ábra: felső födémes építési mód példája. A 
földkitermelés a beton födémlap alatt történik.

szádfal

lemez

a munkagödör alja
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beépíthető terület hiánya, illetve egyes városok erős beépítettsége miatt merül fel. 

A felszín alatti építés egyúttal lehetőséget jelent a segédépítmények és a kiszolgáló 

létesítmények (parkolók, termelőegységek stb.) hasznosítására. A földfelszín alatti 

szerkezetek érintkezésbe kerülnek a talaj nedvességtartalmával, a szivárgó vízzel 

és a talajvízzel, ebből következően szükség van vízhatlanná tételükre, hogy a víz ne 

gátolja, illetve ne zavarja a belső terek használhatóságát. Egy szerkezet vízszigetelése 

egyúttal megvédi a szerkezetet a talajban lévő vagy a víz által szállított és a szerkezeti 

anyagokba bevitt vegyi anyagok által okozott károsító hatásoktól, megnövelve 

ezáltal a létesítmény élettartamát.

5. MAPEI VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREK 
ALAPÉPÍTMÉNYEKHEZ

5.1 MIÉRT VAN SZÜKSÉG VÍZSZIGETELÉSRE
Elméletileg	 egy	 jó	 beton	„k”	 permeabilitási	 együtthatója	 (lásd	 a	 3.2.	 pontot)	

rendkívül alacsony lehet, ami azt jelenti, hogy a beton még a nyomás alatti 

vízzel szemben is ellenálló. Az UNI 9858:1991 számú szabvány (felváltotta 

az UNI EN 206-1:2001 számú szabvány) megállapította, hogy egy betont 

akkor lehet vízzárónak tekinteni, ha a v/c aránya kisebb, mint 0,55. Valós 

körülmények	 között	 azonban	 –	 a	 korszerű	 gyártástechnológiák	 ellenére	 –	

nehéz olyan betont készíteni, amely teljes tömegében tökéletesnek tekinthető. 

Gyakorlatilag a legkisebb folytatólagossági hiányok (repedések, kavicsfészkek 

stb.), illetve a szerkezeti hézagok kedvező helyet jelentenek a víz bekerülésére. 

A beton belső szerkezetében különböző okok miatt keletkezhetnek repedések, 

például a zsugorodás a kötési-szilárdulási folyamatban, szeizmikus mozgások, 

az alapok megsüllyedése, a közlekedés által keltett vibráció miatt. Teljesen 

nyilvánvaló, hogy mindezeket a jelenségeket lehetetlen ellenőrizni, és 

teljes bizonyossággal azt állítani, hogy az üzembe helyezett létesítmény 

betonszerkezetének belsejében repedések nem keletkeznek. Tudni kell, hogy 

a betonba behatoló víz savas kémhatású, ezért mind a betonkomponensekre, 

mind a betonvasalásra nézve agresszív. Az elmondottakat figyelembe véve az 

talajszint

tartórúd

talajhorgony

a talaj „aktív nyomóerő-prizmája”
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egyedüli megoldás, hogy megfelelő vízszigetelő rendszer segítségével meg 

kell akadályozni a víz behatolását a betonszerkezetekbe, illetve a földalatti 

helyiségekbe.

 

A vízszigetelés kivitelezésekor ismerni kell a talajvíz maximális szintjét, 

tudni kell, hogy a talajvíz szintje állandó-e vagy azt különböző tényezők 

befolyásolják, valamint ismerni kell a talaj típusát. A leginkább vízteleníthető, 

alapvetően homokos és kavicsos talajok gyorsan le tudják adni a vizet, 

azonban	ugyanolyan	gyorsan	nagy	mennyiségű	vizet	tudnak	felvenni,	és	 így	

nagy nyomásokat tudnak előállítani. A kompakt és vízátnemeresztő, például 

az agyagos talajokban viszont a vízleadás sebessége nagyon kicsi, ezért az 

itt	 lévő	 nagyobb	 mennyiségű	 víz	 beszivároghat	 a	 földalatti	 helyiségekbe.	

Még talajvíz távollétében is a csapadékvíz beszivárgása agresszív hatást 

gyakorolhat a szerkezetekre, aminek következtében víz szivároghat be a 

földalatti helyiségekbe.

Gyakorlati szempontból az épületszerkezetek vízszigetelésére három típusú 

probléma miatt van szükség:

•	 a	vízáteresztő	talajban	lévő	nedvesség,	amely	nem	vált	ki	az	alapgödörben	

vízfelgyülemlést;

•	 vízzáró	talaj,	amely	az	alapgödörben	vízfelgyülemlést	vált	ki;

•	 talaj,	amelyben	nyomás	alatti	víz	(talajvíz)	van.

Az első esetben a vízszigetelés nincs kitéve hidrosztatikus terhelésnek. Ez 

annak köszönhető, hogy a talaj lényegében kavicsból és homokból áll, amelyek 

áteresztik a vizet, és amelyekből ezért a víz gyorsan eltávozik, anélkül, hogy 

felgyülemlene. Ezt az állapotot a vízátnemeresztő talajoknál is el lehet érni, 

amennyiben az alapozás talpánál és a teljes függőleges felületen megfelelő 

vízelvezető rendszert alakítunk ki.

26

5.1.	ábra:	Egy	méter	vízoszlop	1000	kg	értékű	terhelést	
hoz létre.
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A második esetben, kompakt talajok vagy agyagos talajok jelenléte esetén, ahol 

nincs alkalmazva vízelvezetési rendszer, a víz felgyülemlik. A földmunkák során 

megváltozik a talaj és a víz közötti egyensúlyi állapot. A létesítmény kivitelezése 

és az ezt követő földdel való feltöltés után az érintett terület sokkal kevésbé 

lesz tömör, azaz a környező területekhez képest jóval porózusabb lesz. Ezért ez 

a területrész a vizet jól elvezető terület lesz, és a víz a környező területektől ide 

fog vándorolni, ideiglenes majd állandó víznyomás alakul ki, figyelembe véve, 

hogy	a	víz	eltávozása	nagyon	kis	mértékű.	Meg	kell	jegyezni,	hogy	az	egy	méter	

vízoszlop által létrehozott nyomás értéke 1000 kg/m2 (5.1. ábra).

A harmadik esetben a nyomás alatti víz, a talajvíz jelenlétének köszönhetően 

a víz közvetlen érintkezésbe kerül az épületszerkezettel, emiatt nem csak a 

vízszigetelési típust, hanem az épületszerkezet típusát is megfelelően kell 

megválasztani. Ezért ahol – akár csak az év egyes szakaszaiban is – talajvíz van 

jelen, ott olyan alapszerkezetet kell létrehozni, amely képes a talajvíznyomásnak 

ellenállni. Az egyetlen alapszerkezet, amely teljesíteni tudja ezt a feladatot, a 

lemezalap.

5.2 MAPEPROOF ÉS BENTONIT
A MAPEI széles termékválasztékkal áll rendelkezésre a fölfelszín alatti 

épületszerkezetek vízszigeteléséhez (lásd a vízszigetelő termékek 

katalógusát). A termékek mind új létesítmények, mind meglévő 

épületek vízszigetelésére alkalmazhatók. Az alábbiakban röviden 

ismertetjük a MAPEPROOF és a MAPEPROOF LW bentonit-termékeket, 

amelyekről	 további	 információk	 a	 termékek	 műszaki	 adatlapjában,	

illetve a vízszigetelő termékek katalógusában állnak rendelkezésre.

A MAPEPROOF és a MAPEPROOF LW termékek két polipropilén geotextília 

felhasználásával	 készülnek,	 amelyek	 közül	 a	 felső	nem	 szőtt	 szerkezetű,	míg	

az	 alsó	 szőtt	 szerkezetű	 textília,	 amelyek	 a	 természetes	 nátrium-bentonittal	

egyetlen	egységes	réteget	képeznek.	A	tűnemezes	gyártási	eljárás	több	ezer	
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speciális,	 kampós	 fejű	 tű	 alkalmazásán	 alapul	 (5.2.	 ábra).	A	 tűk	 a	 felső	nem-

szőtt	 szerkezetű	 réteget	 a	 központi	bentonit	 rétegen	át	 a	 szőtt	 szövetű	alsó	

geotextília hordozórétegéhez erősítik. Különleges rendszerének köszönhetően 

a MAPEPROOF szövetben lévő természetes nátrium-bentonit hidratált 

állapotban is tartósan stabil marad. A bentonit különleges szemcseeloszlása 

és	a	nem-szőtt	szerkezetű	geotextília	használata	biztosítja	az	öntött	betonnal	

érintkező	 nem-szőtt	 szerkezetű	 geotextília	 bentonittal	 való	 telítődését.	 A	

MAPEPROOF termékek kedvező tulajdonsága, hogy a beton kiöntése 

után is felhelyezhetők (5.3. ábra). A kétféle termék a bennük lévő 

természetes nátrium-bentonit mennyiségében különbözik: a MAPEPROOF 

5,1 kg/m2 bentonitot, míg a MAPEPROOF LW 4,1 kg/m2 bentonitot tartalmaz.

Ezért a MAPEPROOF LW terméket kizárólag olyan földalatti betonlétesítmények 

vízszigetelésére	célszerű	alkalmazni,	ahol	a	vízoszlopmagasság	kisebb	mint	5	

méter.	 A	MAPEI	 bentonitlapok	„k”	 permeabilitási	 együtthatójának	 (szivárgási	

tényezőjének) értéke – az ASTM D 5887 szabvány szerint meghatározva – k < 

1.E–11, ezért a v = k.i összefüggés alapján (3.2. pont) a víznek a vízzáró szöveten 

történő áthaladási sebessége gyakorlatilag nullának tekinthető.

 

A MAPEPROOF LW vízzáró szövetben lévő bentonit olyan agyagásvány, 

amely elsősorban nátrium-montmorillonitot tartalmaz. A bentonit módosított 

vulkáni	hamu	eredetű	anyag:	a	vizes	közegben	történő	üvegtelenedés	során	

a szilícium egy része kiválik, ezt követi a montmorillonit kristályosodása, 

amelynek kémiai összetétele annak a víznek az összetételétől függ, amelybe a 

vulkáni hamu belehullik.

A bentonitok két fő csoportja a nátrium-bentonit és a kalcium-bentonit. A 

nátrium-bentonit nedvességgel érintkezve expandál (térfogata sokszorosának 

megfelelő	mennyiségű	vizet	köt	meg),	ezért	tömítőanyagként	és	vízszigetelő	

rétegek kialakítására használják.

A kalcium-bentonitot, amely az egyik legelső ipari tisztító adszorbensnek 

5.2.	ábra:	A	tűnemezes	gyártási	eljárás	vázlatos	rajza
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5.3. ábra: A MAPEPROOF alkalmazása a beton kiöntése 
(megkötése) után

fehér színű, nem szőtt 
szerkezetű textília

tű

nátrium-bentonit
sötét színű, 
szőtt szerkezetű 
textília
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tekinthető, adszorbeáló szerként használják fel különböző oldatokban, például 

zsírok és olajok megkötésére.

A bentonitot különböző iparágakban alkalmazzák. A viszkozitást növelő 

tulajdonsága következtében felhasználják a cementgyártásban, a ragasztók 

előállításában, a kerámiaiparban, valamint az acéliparban használt pellet 

gyártásában kötőanyagként. Ezenkívül a kozmetikában a bőrön megjelenő 

aknék (pattanások), valamint a zsíros bőr kezelésére használják, mivel képes 

a	 fölös	mennyiségű	 faggyú	 adszorbeálására,	 valamint	 a	 pórusok	 tisztítására.	

Érdekes	tulajdonsága,	hogy	vizes	oldatból	nagy	mennyiségű	fehérjemolekulát	

képes megkötni, ezért optimálisan használható a fehérborokban jelen lévő 

fehérjék mennyiségének csökkentésére.

A	 bentonitot	 alkotó	 montmorillonit	 különleges	 lemezkristályos	 szerkezetű,	

nem mérgező és kémiailag inert anyag. A bentonit nagy fajlagos felülete és 

a szerkezetét alkotó lemezkék negatív elektromos töltése következtében a 

bentonit képes különböző elemek abszorbeálására és adszorbeálására.

A bentonit vízmegtartó mechanizmusa az anyag víz vagy nedvesség 

jelenlétében fellépő duzzadásán alapul. A megduzzadt és bezáródott nátrium-

bentonit megakadályozza a víz áthaladását a részecskék között (5.4. ábra). Ez 

egyrészt a vízmolekula részére szükséges út meghosszabbodásának, másrészt 

egy olyan szerkezet kialakulásának köszönhető, amelyben a nátriumion és a víz 

közötti kötési energia értéke nagy. Ez megakadályozza, hogy a vízmolekulák a 

kristályszerkezeten belül áthaladjanak a bentoniton. Pontosabban, a bentonit 

víz vagy nedvesség jelenlétében vízzáró és víztaszító tulajdonságú géllé alakul 

át. A hidratáció idejét és mértékét több különböző tényező befolyásolja, 

többek között a bentonit szemcseeloszlása, vagy a környezet hőmérséklete, 

ahol a jelenség lejátszódik. A felhelyezett bentonit vízszigetelő tulajdonságai 

akkor mutatkoznak meg, amikor az anyag expanzióját az alap szerkezete 

akadályozza. Az anyag hidratálódik, de térfogata csak a rendelkezésre álló 

tér által lehetővé tett mértékben nő meg. A bentonit a térfogatnövekedés 

tű
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következtében, amint az könnyen belátható, megakadályozza a víz áthaladását 

a szerkezeten keresztül, egyúttal a víz oldalirányú migrációját is gátolja.

Az expandált bentonit kitölti az esetlegesen jelen lévő üregeket, valamint 

eltömíti a higrometrikus zsugorodás vagy a beton megsüllyedése 

következtében jelentkező repedéseket (max. 3 mm szélességig).

6. AZ ALAPBETONRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az építési terület néhány jellemző problémájának vizsgálata előtt, a megfelelő 

műszaki	 megoldások	 illusztrálására,	 célszerű	 néhány	 rövid,	 azonban	 fontos	

észrevételt tenni az alapszerkezetekkel, illetve az azokban felhasznált betonnal 

kapcsolatban. Amint azt az előbbiekben már említettük, a földalatti szerkezetek 

esetében mind állandó, mind időszakos talajvíz jelenlétében kizárólag a 

lemezalapozás képes ellenállni a hidrosztatikus nyomóerő hatásának. A tartósság 

biztosítása érdekében a betont az MSZ 4798 számú szabvány (az EN 206-

1:2001 számú szabvány magyarországi adaptálása) előírásainak megfelelően 

kell elkészíteni. Az említett szabvány meghatározza azokat a környezeti 

körülményeket (1a-b. táblázat), amelyek alapján a beton összetételére és 

tulajdonságaira vonatkozó határértékek (2. táblázat) – max. v/c arány, minimális 

szilárdsági osztály, minimális cementtartalom – meghatározása történik.

 

A betont vibrációs módszerrel megfelelően tömöríteni kell, a kavicsfészkek 

keletkezésének elkerülése érdekében, illetve megfelelően adalékolni kell 

annak érdekében, hogy a beton a rendelkezésre álló teret teljesen kitöltse, 

illetve	 könnyen	 keresztülfolyjon	 a	 betonvasaláson.	 Ennek	 érdekében	 célszerű	

a betonhoz a MAPEI S.p.A. vállalat által gyártott DYNAMON termékcsaládhoz 

tartozó képlékenyítő adalékanyagokat hozzáadni. A DYNAMON rendszer a DPP 

(Designed Performance Polymer, „tervezett teljesítményű polimer”)	 technológia	

(újonnan kifejlesztett vegyi eljárás) alapján készül, amely a monomerek tervezése 

révén	 (MAPEI	 know-how)	 lehetővé	 teszi	 az	 előírt	 teljesítményű	 betonnak	

megfelelő tulajdonságú adalékszerek előállítását. A DYNAMON termékcsalád 

termékeivel adalékolt betonok friss állapotban könnyen feldolgozhatók, 
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5.4. ábra: A MAPEPROOF és a MAPEPROOF LW termékben 
felhasznált nátrium-bentonit hidratációja. A megduzzadt 
bentonit elzárja a pórusokat, meggátolja ezzel a 
vízmolekulák áthaladását.
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megszilárdult állapotban pedig jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek.

KITÉTI OSZTÁLYOK
Az osztály jele A környezet leírása Információk azokról a helyzetekről, amelyekre az érintkezési osztályokat 

alkalmazni lehet
1 – Nem áll fenn korróziós veszély vagy más káros behatás veszélye

XO Betonvasalás és fémbetétek nélküli betonok: mindenféle érintkezés, 
kivéve a fagyás-olvadás ciklust és a káros kémiai behatásokat.
Betonok betonvasalással és fémbetéttel: rendkívül száraz környezet

Épületek belső tere viszonylag kis relatív páratartalommal.
Betonvasalás nélküli beton épületek belsejében.
Betonvasalás nélküli beton nem agresszív talajban vagy nem agresszív vízben.
Betonvasalás nélküli beton, amely nedves–száraz ciklusnak van kitéve, azonban nincs kitéve koptató 
hatásnak, fagyásnak és káros kémiai behatásnak.

2 – Szén-dioxidos telítés miatti korrózió
Megjegyzés: A nedvességtartalom a betonban és a fémbetétek borításában fennálló körülményekre vonatkozik, azonban sok esetben úgy lehet tekinteni, hogy ezek a feltételek megfelelnek a környezetben fennálló körülményeknek. Ilyen 
esetekben a környezet besorolását lehet alkalmazni. Ez nem áll fenn az olyan esetekben, amikor a beton és a környezet között elválasztó felület („gát”) van.

XC1 Száraz vagy állandó jelleggel víz éri Épületek belső tere viszonylag kis relatív páratartalommal.
Normál vagy előfeszített vasbeton, amelynek felületei az épületszerkezeten belül vannak, a 
kondenzálódó vízzel érintkező vagy vízbe merülő részek kivételével.

XC2 Víz éri, ritkán száraz A szerkezet folyadékot tartalmazó részei, alapok.
Normál vagy előfeszített vasbeton, amely túlnyomórészt vízbe merül vagy nem agresszív talajban van.

XC3  Mérsékelt páratartalom Normál vagy előfeszített vasbeton, kültéren eső ellen védett külső felületekkel, beltéren mérsékelttől 
nagy páratartalomig.

XC4 Ciklikusan száraz majd víz éri Normál vagy előfeszített vasbeton, kültéren felváltva száraz majd nedves körülményeknek kitéve.
Városi környezetben lévő beton.
Vízzel érintkezésben lévő betonfelületek, amelyek nem tartoznak az XC2 kategóriába.

3 – Kloridok által okozott korrózió, a tengervízben lévő kloridok kivételével

XD1 Mérsékelt nedvesség Normál vagy előfeszített vasbeton, hidak és viaduktok betonfelülete vagy betonrészei, amelyek 
kloridokat tartalmazó vízpermetnek vannak kitéve.

XD2 Víz éri, ritkán száraz Normál vagy előfeszített vasbeton, amely teljesen kloridokat tartalmazó vízbe merül, az ipari vizeket 
is beleértve (uszodák).

XD3 Ciklikusan száraz majd víz éri Normál vagy előfeszített vasbeton, amelynek szerkezeti elemei közvetlenül ki vannak téve 
jégmentesítő szerek hatásának, illetve jégmentesítő szereket tartalmazó vízpermet hatásának.
Normál vagy előfeszített vasbeton, amelynek egyes felületei teljes mértékben kloridokat tartalmazó 
vízbe merülnek, más felületrészei a levegővel érintkeznek.
Hidak, gyalogjárók vagy gépjárműparkolók részei.

4 – A tengervízben lévő kloridok által okozott korrózió

XS1 Ki van téve a tengeri só hatásának, azonban nem kerül közvetlenül 
érintkezésbe a tengervízzel

Normál vagy előfeszített vasbeton, amelynek szerkezeti elemei a tengerparton vagy annak közelében 
vannak.

XS2 Állandó jelleggel tengervízbe merül Teljes mértékben a tengervízben lévő normál vagy előfeszített vasbeton szerkezeti elemek.

XS3 Tengervízpermetnek vagy az árapály hatásának kitett zónák Normál vagy előfeszített vasbeton, amely az átlagos vízmagassági vonalon található, illetve amely ki 
van téve a tengervízpermet vagy a tengerhullámok hatásának.

5 – Ciklikusan káros fagyási-olvadási hatásnak kitéve, jégmentesítő szerek jelenlétébe vagy anélkül *)

XF1 A vízzel való telítettség mértéke kicsi, jégmentesítő szer nincs jelen Esővíz vagy fagyás hatásának kitett függőleges betonfelületek, például homlokzatok vagy oszlopok.
A teljes vízzel való telítettségnek nem kitett, azonban fagy, esővíz vagy egyéb víz hatásának kitett nem 
függőleges felületek.

XF2 A vízzel való telítettség mértéke közepes, jégmentesítő szer jelen van Olyan elemek, például hídrészek, amelyek más módon az XF1 kategóriába tartoznak, azonban amelyek 
közvetlenül vagy közvetve jégmentesítő szer hatásának vannak kitéve.

XF3 A vízzel való telítettség mértéke nagy, jégmentesítő szer nincs jelen Vízszintes épületfelületek, ahol a víz összegyűlhet és amelyek fagyhatásnak vannak kitéve, valamint 
olyan elemek, amelyeket gyakran ér víz és fagyhatásnak vannak kitéve.

XF4 A vízzel való telítettség mértéke nagy, jégmentesítő szer vagy 
tengervíz jelen van

Vízszintes felületek, például utak vagy útburkolatok, amelyek közvetlenül vagy közvetve ki vannak 
téve a fagy és a jégmentesítő sók hatásának, olyan elemek, amelyeket gyakran ér víz és fagyhatásnak 
vannak kitéve jégmentesítő szer vagy tengervíz jelenlétében.
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A BETON ÖSSZETÉTELÉRE ÉS TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

KITÉTI OSZTÁLYOK
Nincs korr. 

veszély
A betonvasak szén-dioxidos telítés 

miatti korróziója
A betonvasak kloridok által okozott korróziója Fagyás–olvadási ciklusnak kitett 

környezet
Káros kémiai hatások 

miatt agresszív környezet

Tengervíz Máshonnan származó kloridok

XO XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3

Max. v/c arány - 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45

Min. ell. osztály *) C12/15 C25/30 C28/35 C32/40 C32/40 C35/45 C28/35 C32/40 C35/45 32/40 25/30 28/35 28,35 32/40 35/45

Min. cement tart. (kg/m3) - 300 320 340 340 360 320 340 360 320 340 360 320 340 360

Min. levegő tart. (%) 3,0a)

Egyéb jellemzők Az adalékanyagoknak az UNI EN 12620 
értelmében a fagyási – olvadási ciklussal 
szemben enállónak kell lenniük

Szulfátálló cementeket kell 
alkalmazni

*)   Az UNI EN 206-1 szabvány 7-es táblázatában szerepel a C8/10 kategória, amely aljzatok és burkolatok készítésére szolgáló speciális betonokra vonatkozik. Ezekre a kategóriákra meg kell határozni a vizekre és az agresszív talajokra 
vonatkozó tartóssági követelményeket.
(a) Amikor a beton nem tartalmaz bekevert levegőt, akkor a beton teljesítményét olyan savanyúbetonhoz képest kell meghatározni, amely fagyás–olvadás ciklussal szembeni ellenállásának meghatározása a vonatkozó érintkezési 
kategóriára az UNI 7087 szerint megtörtént.
(b) Amennyiben a jelenlévő szulfátok az XA2 és az XA3 kategóriába tartozást eredményeznek, akkor az UNI 9156 értelmében szulfátálló cementet kell használni.
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Az osztály jele A környezet leírása Információk azokról a helyzetekről, amelyekre az érintkezési osztályokat 
alkalmazni lehet

6 – Káros kémiai hatás **)

XA1 Az UNI EN 206-1 szabvány 2-es táblázata értelmében kémiailag 
kismértékben agresszív környezet

Iszaptartályok és dekantáló kádak.
Visszaáramló vizet tartalmazó tartályok és kádak.

XA2 Az UNI EN 206-1 szabvány 2-es táblázata értelmében kémiailag 
közepesen agresszív környezet

Agresszív talajjal érintkezésben lévő szerkezeti elemek vagy falak.

XA3 Az UNI EN 206-1 szabvány 2-es táblázata értelmében kémiailag erősen 
agresszív környezet

Erősen agresszív ipari vizekkel érintkezésben lévő szerkezeti elemek vagy falak.
Az állattenyésztéshez szükséges takarmány, eleség és folyadékok tárolására szolgáló tartályok.
Ipari füstök és gázok hűtésére szolgáló hűtőtornyok.

*) A második oszlopban megadott telítési mérték azt a relatív gyakoriságot tükrözi, amellyel a fagyás telítettségi körülmények között történő ellenőrzésére sor kerül:
- közepes: telítettségi körülmények között időnként megfagy
- nagy: telítettségi körülmények között nagyon gyakran megfagy

**) Talajvizek és áramló vizek által okozott hatás

2. táblázat: Az  EN 206-1:2001 szabvány 4-es táblázata, amely megadja a beton összetételére és tulajdonságaira vonatkozó határértékeket

1a-b. táblázat: Az EN 206-1:2001 szabvány 1-es táblázata, amely megadja a környezeti körülmények szerinti besorolási osztályokat
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7. ÚJ ÉPÍTMÉNYEK FÖLD ALATTI RÉSZÉNEK 
VÍZSZIGETELÉSE
Ebben a fejezetben a földalatti új épületszerkezetek vízszigetelésének 

problémáival	 fogunk	 foglalkozni.	 Ismertetjük	 a	 megfelelő	 műszaki	

megoldásokat, a felhasználandó termékeket, illetve a termékek alkalmazásának 

módját,	megadva	az	alkalmazáshoz	szükséges	műszaki	részleteket	is.

Amikor a talajban építési gödör létesítésére kerül sor, akkor mesterséges 

beavatkozás történik a talaj belső szerkezetébe, ott, ahol az épület földalatti 

részének kivitelezése fog történni. Ennek következtében megváltozik a terület 

hidrogeológiai egyensúlya, és még ha talajvíz nincs is jelen, a földmunkák miatt 

a	csapadékvíz	a	gödörben	összegyűlik,	és	egyfajta	mesterséges	„vízmedence”	

képződik. Ebben a helyzetben az épületszerkezetet vízátnemeresztővé kell 

tenni, annak érdekében, hogy az épület kerülete mentén a földfelszín alatt 

összegyűlő	jelentős	mennyiségű	víz	ne	okozzon	kárt.

A	fent	elmondottak	fényében	nyilvánvalónak	tűnik,	hogy	az	épületszerkezetet	

megfelelő	 módon	 kell	 vízátnemeresztővé	 tenni,	 az	 ún.	 „kádban”	 vagy	

„zacskóban”	 módszer	 alkalmazásával,	 annak	 érdekében,	 hogy	 ellen	 tudjon	

állni a víznyomásnak, mindenekelőtt talajvíz jelenlétében. A vízszigetelő 

rendszernek tökéletesen kell tapadnia az épületszerkezethez (az alapozás és a 

falakhoz), úgy, hogy folytonossági hiány sehol ne keletkezzen. Az alábbiakban 

ismertetjük azokat a vízszigetelési lépéseket, amelyeket az építkezésen végre 

kell hajtani annak érdekében, hogy a földalatti épületszerkezet vízzáró legyen.

Az első elvégzendő lépés, amelyre azonban gyakran nem kerül sor, a toronydaru 

alapjának vízszigetelése, amennyiben a daru az alapszerkezeten belül van, 

amelyre a felvonósüllyeszték kerül.

•	 PLASTIMUL	2K	PLUS,	Kétkomponensű,	oldószermentes,	

gyorsszáradású, kis zsugorodású, nagyon rugalmas, cellulóz szálakkal 

kevert, bitumenes vízszigetelő emulzió
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•	 PLASTIMUL	2K	SUPER,	Kétkomponensű,	oldószermentes,	

gyorsszáradású, kis zsugorodású, nagyon rugalmas, polisztirol 

golyócskákkal töltött, bitumenes vízszigetelő emulzió

Különös figyelmet kell fordítani a szerkezeti hézagok, a lemezalapban lévő 

áttörések és a függőleges falcsatlakozások tömítésére, illetve az esetleges 

vákuumkutas (wellpoint) berendezés tömítésére. Az alábbiakban ezenkívül 

ismertetjük a megközelítő rámpák (lehajtók) földalatti részének, illetve a 

tisztítókádaknak a vízszigetelési lépéseit.

7.1 MUNKAHÉZAGOK TÖMÍTÉSE
A munkahézag olyan folytonossági hiány, amely mind vízszintes síkokban, 

mind függőleges síkokban előfordulhat, és amelyet megfelelően le kell zárni 

annak érdekében, hogy az ilyen folytatólagossági hiány ne jelenthessen a víz 

számára kedvező behatolási helyet. A MAPEI termékválasztékában található 

egy olyan termék, amely kifejezetten a munkahézagok tömítésére szolgál, 

mégpedig az IDROSTOP B25 (7.1. ábra és 7.2. ábra). Az IDROSTOP B25 víz 

hatására	duzzadó,	 20x25	mm	méretű,	 természetes	nátrium-bentonitból	 és	 a	

terméknek	 különlegesen	 kitűnő	 szilárdságot,	 képlékenységet	 és	 stabilitást	

biztosító polimerek keverékéből álló szalag. A duzzadási folyamat ellenőrzött, 

és egységesen, fokozatosan megy végbe, a keverékben bekövetkező 

egyensúlyváltozás veszélye nélkül. Az IDROSTOP B25 a vízzel való érintkezés 

hatására bekövetkező duzzadás után tökéletesen kitölti a rendelkezésre álló 

teret, és ezen tulajdonságnak köszönhetően tökéletes tömítést biztosít, mind 

a munkahézagok, mind a betonban esetleg előforduló kisebb üregek, illetve 

kavicsfészkek esetében. Az IDROSTOP B25 alkalmazása előtt a felületet 

megfelelően meg kell tisztítani, az előzetes megmunkálásból származó 

szennyeződéseket, különösképpen a betonkeverék tömörítése következtében 

keletkező maradványokat el kell távolítani. Ezután a szalagot szögekkel kell 

rögzíteni, 25 cm-enként kell egy szeget beütni, a felezővonalban, a csatlakoztató 

betonvasak között. A végek csatlakoztatása egymás mellé illesztéssel történik, 

legalább 6 cm hosszon (7.3. ábra). Az IDROSTOP B25 helyett Az IDROSTOP 
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is használható, amely vízzel való érintkezésre duzzadó, akril polimer bázisú 

szalag, amelyet építőipari alkalmazásra fejlesztettek ki, hogy segítségével 5 

atm víznyomásig vízzáró munkahézagokat alakítsanak ki.

Az alább következő pontokban az IDROSTOP B25 alkalmazásának speciális 

eseteit is bemutatjuk, amikor a termék lerakása a fentitől elétérően történik.

7.1. ábra: Vízszintes és függőleges munkahézagok tömítése 
IDROSTOP B25 segítségével

7.2. ábra: Az IDROSTOP B25 és a zsalulapok közötti, 
valamint az IDROSTOP B25 és a beton külső felülete közötti 

minimális távolság, a megfelelő elhatárolás biztosítása 
érdekében

7.3. ábra: Két IDROSTOP B25 szalag illesztése. A szalagoknak 
legalább 6 cm távolságon kell egymás mellé illeszkedniük.
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7.2 A TORONYDARU ALAPZATÁNAK VÍZSZIGETELÉSE
A toronydaru alapzatának (7.4. ábra) elkészítéséhez munkagödröt kell 

kialakítani, amelyben – a vízszigetelő rendszer lerakása után – a betonozás 

fog történni. Az alábbiakban ismertetjük az említett munkagödör 

vízszigetelésének lépéseit.

- A lerakási sík kialakítása és a vízszigetelési rendszer alkalmazásának 

megkönnyítése érdekében a munkagödör aljára körülbelül 10 cm 

vastagságban szerelőbetont kell teríteni.

- A vízszigetelő rendszer függőleges falakra történő felhelyezéséhez 

zsaluzatot kell készíteni, amelyre MAPEPROOF vízzáró szövetet kell 

helyezni.	A	polipropilén	geotextília	alsó	részét	(sötét	színű	szövet)	legalább	

10 cm-es átlapolással kell a tartófelületre helyezni, és hozzávetőleg 30 cm-

enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek segítségével 

kell rögzíteni.

- A vízzáró szövet függőleges felületekre történő elhelyezésének 

befejezése után kell elvégezni a MAPEPROOF vízszintes felületekre történő 

lehelyezését.	 A	 polipropilén	geotextíliát	 alsó	 részével	 (sötét	 színű	 szövet)	

a	 szerelőbetonra,	 felső	 részével	 (fehér	 színű	nem	 szőtt	 szövet)	 felfelé	 kell	

lerakni. A lapokat legalább 10 cm-es átlapolással kell lehelyezni, majd 

hozzávetőleg 50 cm-enként szeg és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő 

alátét segítségével kell a vízszintes felületen rögzíteni. Ügyelni kell a lapok 

megfelelő	 módon	 történő	 lehelyezésére,	 a	 gyűrődések	 keletkezésének	

elkerülése érdekében.

- A bentonitos vízzáró szövet lerakásának befejezése után – a 

MAPEPROOF vízzáró szövettől megfelelő távolságra – el kell helyezni a 

betonvasalást, olyan módon, hogy biztosítva legyen a beton befolyása a 

betonvasak közé és a bentonitos lapokra, megfelelő betonlemez kialakítása 

érdekében. Ezután kell elvégezni a daru alapzatának betonozását, 

7.4. ábra: Toronydaru alapjának vízszigetelése MAPEPROOF 
bentonitos vízzáró szövet alkalmazásával

7.5a. ábra: Felvonóakna vízszigetelése: a MAPEPROOF lapok 
felhelyezése az aknafalakra

7.5b. ábra: MAPEPROOF lapokkal burkolt felvonóakna
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olyan módon, hogy a boltozat szintmagassága egybeessen a lemez 

szintmagasságával.

7.3 A FELVONÓAKNA VÍZSZIGETELÉSE
A felvonóakna kétségtelenül az építmény azon része, amely a legkönnyebben 

kerül érintkezésbe a talajvízzel. Gyakran előfordul, hogy utólagos vízszigetelést 

kell végezni a víznek a felvonóaknába való bekerülése miatt, illetve a 

berendezés elektromos központjának védelme érdekében. A felvonóakna 

tehát az épületszerkezet azon része, amelyet minden más előtt kell megvédeni 

a víz agresszív hatásaival szemben. A felvonóakna kialakítási módja a következő 

lehet:

a) meghatározott mérettel (7.5. ábra);

b) munkagödörben.

Adott	méretű	felvonóakna	esetén	a	felvonóakna	(7.6.	ábra)	vízszigetelését	az	

alábbiak szerint kell végezni.

A lerakási sík kialakítása és a vízszigetelési rendszer alkalmazásának 

megkönnyítése érdekében a munkagödör aljára körülbelül 10 cm vastagságban 

szerelőbetont kell teríteni.

- A vízszigetelő rendszer függőleges falakra történő felhelyezéséhez az 

aknafal mentén általában kiegyenlítést kell végezni. Ezután kerül fel a falra 

a MAPEPROOF vízzáró szövet. A lapok behajtását megfelelő gondossággal 

kell	 végezni.	 A	 polipropilén	 geotextília	 alsó	 részét	 (sötét	 színű	 szövet)	

legalább 10 cm-es átlapolással kell a tartófelületre helyezni, és hozzávetőleg 

30 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek 

segítségével kell rögzíteni.

- A vízszintes felületre le kell teríteni a MAPEPROOF vízzáró szövetet 

.A lapokat körülbelül 50 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén 

rögzítő alátétek segítségével kell rögzíteni. Ügyelni kell a vízzáró lapok 

megfelelő	 módon	 történő	 leterítésére,	 a	 gyűrődések	 keletkezésének	

elkerülése érdekében.

- A vízzáró lapoknak a felvonóakna alapjához szükséges betonvasalás 

7.5c. ábra: A betonvasalás elhelyezése

7.5d. ábra: A felvonóakna alaplemezének betonozása

7.5e. ábra: A fa zsaluzat elhelyezése az alaplemez és az 
oldalfalak közötti munkahézag IDROSTOP B25 szalaggal 

történő tömítése előtt
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lehelyezése alatti védelme érdekében szükség lehet az alappal megegyező 

minőségű	betonból	készült,	5-10	cm	vastagságú	védőburkolat	készítésére	

a MAPEPROOF vízzáró szövet felett. A védőburkolat elkészítése nem 

kötelező, amennyiben a bentonitos lapok ellenállnak a távtartók, illetve 

a	 betonvasak	 hatásának.	 Megfelelő	 műanyag	 távtartók	 segítségével	

biztosítani kell, hogy a felvonóakna betonvasalása ne kerüljön érintkezésbe 

a vízzáró lapokkal (amennyiben nem került sor védőburkolat készítésére). A 

távtartók biztosítják, hogy a beton megfelelően folyjon rá a betonvasalásra, 

és így megfelelő betonhéj alakuljon ki.

- Ezután el kell végezni a felvonóakna alapjának betonozását, amelynek 

el kell viselnie az üzemeltetéssel kapcsolatos terheléseket, valamint a talajvíz 

által kifejtett hidraulikus erőhatásokat.

-	 A	beton	megfelelő	mértékű	megszilárdulása	után	az	akna	alaplapja	

és függőleges falai közötti munkahézagokat IDROSTOP B25 víz hatására 

duzzadó, 20x25 mm-es, bentonitos tömítő szalaggal tömíteni kell. Az 

IDROSTOP B25 alkalmazása előtt a felületet megfelelően meg kell tisztítani, 

az előzetes megmunkálásból származó szennyeződéseket, különösképpen 

pedig a felületi kivérzés jelenségéből származó, a betonkeverék tömörítése 

következtében keletkező maradványokat el kell távolítani. Ezután a 

szalagot szögekkel kell rögzíteni, 25 cm-enként kell egy szeget beütni, a 

felezővonalban, a csatlakoztató betonvasak között. A végek csatlakoztatása 

egymás mellé illesztéssel történik (soha nem egymás feletti átlapolással), 

legalább 6 cm hosszon.

- A negatív (belső) zsaluzat elhelyezése után el kell végezni az akna 

függőleges falainak betonozását, amelyet a tartósság biztosítása érdekében 

a 6. fejezetben megadott előírások szerint kell végezni.

Amennyiben a felvonóakna kivitelezése munkagödör alkalmazásával 

történik (7.7. ábra), a szerkezet vízszigetelését az alábbiak szerint kell 

végezni.

7.5f. ábra: A függőleges falak betonozása
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7.7. ábra felvonóakna kivitelezése munkagödör 
alkalmazásával 
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- A lerakási sík kialakítása és a vízszigetelési rendszer alkalmazásának 

megkönnyítése érdekében a munkagödör aljára körülbelül 10 cm 

vastagságban szerelőbetont kell teríteni.

- El kell készíteni az alaplemez betonozásához szükséges kerületi 

zsaluzatot. Ezután a MAPEPROOF vízzáró szövetet kell lehelyezni; a 

polipropilén	 geotextília	 alsó	 részét	 (sötét	 színű	 szövet)	 a	 zsaluzat	 belső	

oldalára kell helyezni (7.8. ábra), majd rá kell hajtani a szerelőbetonra 

(legalább	20	cm-es	szalag);	a	geotextília	felső	része	(fehér	színű	nem	szőtt	

szövet) most befelé néz, tehát látható lesz. Legalább 10 cm-es átlapolást 

kell kialakítani, a lapokat pedig hozzávetőleg 30 cm-enként szegek és 

MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek segítségével kell rögzíteni. 

Ügyelni	kell	a	lapok	megfelelő	módon	történő	lehelyezésére,	a	gyűrődések	

keletkezésének elkerülése érdekében. Lerakáskor az esetleges átmenő 

7.6. ábra: Felvonóakna vízszigetelési technikája

Vasbeton alaplemez

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat

MAPEPROOF

Szerelőbeton

Talaj

Vasbeton szerkezet

IDROSTOP B25

Csatlakoztató acélrudak
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csővezetékeknél (lásd a 7.9. pontot) a vízzáró lapokat ki kell vágni, olyan 

módon, hogy tökéletesen rásimuljanak az átmenő elemekre.

- A vízszintes felületre le kell teríteni a MAPEPROOF vízzáró szövetet 

.A lapokat körülbelül 50 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD rögzítő 

alátétek segítségével kell az aljzaton rögzíteni. Ügyelni kell a vízzáró lapok 

megfelelő	 módon	 történő	 leterítésére,	 a	 gyűrődések	 keletkezésének	

elkerülése érdekében. Lerakáskor az esetleges átmenő elemeknél (aknák, 

csővezetékek stb.) a vízzáró lapokat ki kell vágni, olyan módon, hogy 

tökéletesen simuljanak az átmenő elemekre.

7.8. ábra: Munkagödör belsejében készített felvonóakna vízszigetelése
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7.9. ábra: MAPEPROOF lapok feletti beton védőburkolat 
készítése	az	alaplemezével	megegyező	minőségű	betonból

Vasbeton alaplemez

Alaplemez minőségű beton védőburkolat

MAPEPROOF

Szerelőbeton

Talaj 

Fa zsaluzat
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- Az építési munkák szokásos végzése közben esetleg bekövetkező 

károsodások elleni védelem, illetve az alap betonvasalásának lehelyezésével 

kapcsolatos munkálatok megkönnyítése érdekében szükség lehet az 

alappal	megegyező	minőségű	betonból	készült,	5-10	cm	közötti	vastagságú	

védőburkolat készítésére a MAPEPROOF vízzáró szövet felett (7.9. ábra). 

A védőburkolat elkészítése nem kötelező, amennyiben a bentonitos 

lapok ellenállnak a távtartók, illetve a betonvasak hatásának. Ebben az 

esetben	megfelelő	műanyag	távtartók	segítségével	biztosítani	kell,	hogy	a	

felvonóakna betonvasalása ne kerüljön érintkezésbe a vízzáró lapokkal. A 

távtartók biztosítják, hogy a beton megfelelően folyjon rá a betonvasalásra, 

és így megfelelő betonhéj alakuljon ki.

- Ezután el kell végezni a felvonóakna alapjának betonozását, amelynek 

el kell viselnie az üzemeltetéssel kapcsolatos terheléseket, valamint a talajvíz 

által kifejtett hidraulikus erőhatásokat.

-	 A	beton	megfelelő	mértékű	megszilárdulása	után	az	akna	alaplapja	

és függőleges falai közötti munkahézagokat IDROSTOP B25 víz hatására 

duzzadó, 20x25 mm-es, bentonitos tömítő szalaggal tömíteni kell. Az 

IDROSTOP B25 alkalmazása előtt a felületet megfelelően meg kell tisztítani, 

a rögzítést pedig az előző pontokban leírt módon kell elvégezni.

- Ezt követően el kell helyezni a függőleges betonfalak kivitelezéséhez 

szükséges kettős zsaluzatot. Ennek során különös figyelmet kell fordítani a 

zsaluzatnál az alsó távtartók első sorának elhelyezésére, a IDROSTOP B25 

szalagtól 5-10 cm-re.

- Ezután el kell végezni az akna függőleges falainak betonozását, 

amelyet a 6. fejezetben megadott előírások szerint kell végezni.

- A beton megszilárdulása után a falakról a zsaluzatot le kell bontani, 

és MAPEPROOF lapok alkalmazásával a falakon vízszigetelést kell végezni 
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(lásd a 7.7.1. pontot). az akna alaplapja és függőleges falai közötti illesztést 

IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó, 20x25 mm-es, bentonitos tömítő 

szalaggal tömíteni kell.

- A felvonóakna vízszigetelési munkálatainak befejezése után el kell 

végezni a MAPEPROOF lapok lehelyezését a szerelőbetonra, a következő 

pontban ismertetett módon. Legalább 10 cm-es átlapolás alkalmazásával kell 

biztosítani a felvonóakna függőleges falaira felhelyezett és az alaplemezre 

vízszintesen lehelyezett MAPEPROOF lapok közötti kontinuitást.

7.4 A LEMEZALAP VÍZSZINTES VÍZSZIGETELÉSE
A vízszigetelési rendszer alkalmazásának megkönnyítése érdekében a felületet, 

amelyre a vízszigetelő lapok rákerülnek, elő kell készíteni. A felületen nem 

lehetnek kiemelkedések, nagyobb üregek és/vagy kiszögellések. A talajon 

körülbelül	10	cm-es	vastagságú	szerelőbeton-réteget	kell	kialakítani.	Célszerű	

folyamatos monolit szerelőbetont készíteni.

Nem határolt munkagödör esetén (lásd a 4. fejezetet) a vízszigetelési rendszer 

kivitelezését az alábbiak szerint kell végezni.

- El kell készíteni az alaplemez betonozásához szükséges kerületi 

zsaluzatot. Ezután MAPEPROOF vízzáró szövetet kell lehelyezni; a 

polipropilén	 geotextília	 alsó	 részét	 (sötét	 színű	 szövet)	 a	 zsaluzat	 belső	

oldalára kell helyezni (7.7. ábra és 7.10. ábra), majd rá kell hajtani a 

szerelőbetonra	(legalább	20	cm	szalag);	a	geotextília	felső	része	(fehér	színű	

nem szőtt szövet) most befelé néz, tehát látható lesz. Legalább 10 cm-es 

átlapolást kell kialakítani, a lapokat pedig hozzávetőleg 30 cm-enként 

szegek és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek segítségével kell 

rögzíteni.

7.10. ábra: MAPEPROOF lapok szegecselése fa zsaluzathoz
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7.11. ábra - Bordás lemezalap szigetelése MAPEPROOF-fal.
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Határfelületekkel határolt munkagödör esetén (lásd a 4. fejezetet) a 

vízszigetelési rendszer kivitelezését az alábbiak szerint kell végezni.

- A MAPEPROOF tekercseket szét kell teríteni; a polipropilén 

geotextília	alsó	részét	(sötét	színű	szövet)	a	szerelőbetonra	kell	helyezni;	a	

geotextília	felső	része	(fehér	színű	nem	szőtt	szövet)	most	felfelé	néz,	tehát	

látható lesz. Legalább 10 cm-es átlapolást kell kialakítani, a lapokat pedig 

körülbelül 50 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő 

alátétek segítségével kell az aljzathoz rögzíteni.

- A MAPEPROOF vízzáró szövetet a szádfalak alsó részére kell 

felhelyezni, majd rá kell hajtani a szerelőbetonra (legalább 20 cm szalag). 

A	 geotextília	 alsó	 részét	 (sötét	 színű	 szövet)	 kell	 az	 alapzatra	 helyezni,	 a	

geotextília	felső	része	(fehér	színű	nem	szőtt	szövet)	most	felfelé	néz,	tehát	

látható lesz.

A zsaluzatra vagy a szádfalak alsó részére történő felhelyezés befejezése 

után a MAPEPROOF tekercseket szét kell teríteni a szerelőbetonon, és a 

következőképpen kell eljárni:

- A MAPEPROOF tekercseket szét kell teríteni (7.12. ábra); a 

polipropilén	geotextília	alsó	részét	(sötét	színű	szövet)	a	szerelőbetonra	kell	

helyezni;	a	geotextília	felső	része	(fehér	színű	nem	szőtt	szövet)	most	felfelé	

néz, tehát látható. Legalább 10 cm-es átlapolást kell kialakítani, a lapokat 

pedig körülbelül 50 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén 

rögzítő alátétek segítségével kell az aljzathoz rögzíteni.

- Az építési munkák szokásos végzése közben esetleg bekövetkező 

károsodások elleni védelem, illetve az alap betonvasalásának lehelyezésével 

kapcsolatos munkálatok megkönnyítése érdekében szükség lehet 

az	 alappal	 megegyező	 minőségű	 betonból	 készült,	 5-10	 cm	 közötti	

vastagságú védőburkolat készítésére a MAPEPROOF vízzáró szövet felett. 

A védőburkolat elkészítése nem kötelező, amennyiben a bentonitos 

7.12. ábra: MAPEPROOF tekercs lehelyezése fém 
tartóberendezés segítségével
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lapok ellenállnak a távtartók, illetve a betonvasak hatásának. Ebben az 

esetben	megfelelő	műanyag	 távtartók	 segítségével	 biztosítani	 kell,	 hogy	

a betonvasalás ne kerüljön érintkezésbe a MAPEPROOF vízzáró lapokkal 

(7.13. ábra). A távtartók biztosítják, hogy a beton megfelelően folyjon rá a 

betonvasalásra, és így megfelelő betonhéj alakuljon ki.

- Ezután le kell helyezni a betonvasalást, majd el kell végezni az 

alaplemez betonozását, amelynek el kell viselnie az üzemeltetéssel 

kapcsolatos terheléseket, valamint a talajvíz által kifejtett hidraulikus 

erőhatásokat. A tartósság biztosítása érdekében a 6. fejezetben megadott 

előírások szerinti betont kell használni.

7.5 CÖLÖPFEJEK VÍZSZIGETELÉSE
A tervezők gyakran kerülnek szembe azzal a feladattal, hogy gyenge teherbírású 

talajra kell alapozást tervezniük. Ilyen esetekben mélyalapozást kell tervezni, 

például vasbeton cölöpöket kell alkalmazni. A cölöpöknek és az alaplemeznek 

a tervezési követelmények teljesítéséhez egységes rendszert kell alkotniuk. 

Az olyan esetekben, amikor cölöpökön lévő alaplemez vízszigetelését kell 

megoldani, két esetet kell megkülönböztetni, amelyek a MAPEPROOF 

lehelyezésének módjában különböznek egymástól, attól függően, hogy a 

cölöpfejek áthaladnak-e vízszigetelő lapokon vagy nem.

 

Abban az esetben, ha a cölöpfej áthalad a bentonitos lapon (7.14. ábra), akkor a 

vízszigetelő rendszer lerakásakor az alábbiak szerint kell eljárni.

- A cölöpfej magasságát úgy kell kialakítani (levéséssel), hogy a terhelt 

felület szintje körülbelül 10 cm-rel legyen a szerelőbeton szintje alatt. A 

bontást	(7.15.	ábra)	megfelelő	mechanikus	eszközök	(pneumatikus	könnyű	

bontókalapács) segítségével kell végezni, annak érdekében, hogy az aljzat 

megfelelően	érdes	legyen.	A	művelet	után	a	vésett	felületet	nagynyomású	

vízsugárral (120-160 atm) történő mosással gondosan meg kell tisztítani, a 

finom por formájú szennyeződések, az esetleges hártya, illetve bármilyen

7.13. ábra: MAPEPROOF lapokra helyezett és távtartókkal 
egymástól elválasztott betonvasak
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 olyan anyag eltávolítása céljából, amely leronthatja a később felhordandó 

javítóhabarcs tapadását.

-	 15	 cm	magasságú	 és	 a	 cölöp	 szélességének	megfelelő	 szélességű,	

kör alakú fém zsalut kell lehelyezni (7.16. ábra). Ezt követően, a cölöpfej és 

az	 új	 javítóbeton	 megfelelő	 tapadásának	 biztosítása	 érdekében	 célszerű	

a felületen EPORIP	 kétkomponensű	 oldószermentes	 epoxi	 ragasztót	

alkalmazni. Az EPORIP ragasztót száraz vagy enyhén nedves felületre 

kell felhordani, ügyelve arra, hogy jól behatoljon az anyagba a különösen 

szabálytalan vagy porózus zónákban, a teljes felületen történő megfelelő 

tapadás biztosítása érdekében.

- A zsalun belül lassan folyassunk rá a még friss EPORIP felületére 

30 súlyszázalék 5 – 8-10 mm szemcsenagyságú, 0,25% MAPECURE SRA 7.16. ÁBRA: KöR ALAKú FÉM ZSALU MAPEGROUT 
COLABILE ALKALMAZÁSÁHOZ

7.15. ábra: A cölöpfej levésése

7.14. ábra: Lemezalapban lévő és a bentonitos vízszigetelő lapokon átmenő cölöpfej vízszigetelése

Vasbeton alaplemez

Alaplemez minőségű vasbeton 
védőburkolat
MAPEPROOF

Szerelőbeton

Talaj

MAPEPROOF MASTIC

Betonvasalás

Cölöpalap

MAPEGROUT COLABILE

IDROSTOP B25

MAPEPROOF SEAL 
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adalékszert (a hidraulikus zsugorodás és a hajszálrepedés-képződés 

csökkentésére szolgáló szert) tartalmazó kavicszúzalékkal adalékolt 

MAPEGROUT COLABILE	zsugorodáskompenzált,	szálerősítésű	betonjavító	

habarcsot, a beton kijavítása érdekében. A MAPEGROUT COLABILE 

tökéletes vízzárást biztosít, egyúttal a cölöpfej jobb nyomásállóságát is 

biztosítja.

- A zsaluk eltávolítása után a cölöpfejek kerülete mentén tömítést kell 

végezni (7.19. ábra). Erre a célra MAPEPROOF SEAL természetes nátrium-

bentonit port kell használni. Folyóméterenként 300 g MAPEPROOF SEAL 

por szükséges.

- Terítsük szét a MAPEPROOF lapokat a cölöpfej körül (7.20. ábra), 

a	 polipropilén	 geotextília	 alsó	 részét	 (sötét	 színű	 szövet)	 kell	 a	 betonra	

helyezni. A lapokat legalább 10 cm-es átlapolással kell lehelyezni, 

majd hozzávetőleg 50 cm-enként szeg és MAPEPROOF CD polietilén 

rögzítő alátét segítségével kell az aljzathoz rögzíteni. Ügyelni kell, hogy 

a	 lapok	 betonra	 helyezése	 megfelelő	 módon	 történjen,	 a	 gyűrődések	

keletkezésének elkerülése érdekében.

- A cölöpfejek körül IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó, 20x25 mm-

es, bentonitos tömítő szalagot kell leszegezni. A végek csatlakoztatását 

egymás mellé illesztéssel kell végezni, legalább 6 cm hosszon.

- A munkálatokat a cölöpfejekben lévő betonvasak körüli fugázással 

kell befejezni, amelyet MAPEPROOF MASTIC természetes nátrium-

bentonit alapú és képlékenyítő adalékanyagokat tartalmazó bentonitos 

fugázó pasztával kell elvégezni (7.22. ábra).

7.17. ábra: MAPEGROUT COLABILE alkalmazásával 
helyreállított cölöpfej

7.18. ábra: Helyreállítási fázisban lévő cölöpfejek látványa

7.19. ábra: Tömítés végzése a cölöpfejek kerülete mentén 
MAPEPROOF SEAL alkalmazásával
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Abban az esetben, ha maga a cölöpfej nem halad át a bentonitos lapon (7.23. 

ábra), akkor a vízszigetelő rendszer lerakásakor az alábbiak szerint kell eljárni.

- Terítsük szét a MAPEPROOF lapokat. Fúrjuk át a lapokat, lehetővé téve 

ezzel, hogy a betonvasak áthaladjanak a lapokon (7.24. ábra). A polipropilén 

geotextília	 alsó	 részét	 (sötét	 színű	 szövet)	 kell	 a	 betonra	 helyezni,	 a	

geotextília	felső	része	(fehér	színű	nem	szőtt	szövet)	most	felfelé	néz,	tehát	

látható lesz. A lapokat legalább 10 cm-es átlapolással kell lehelyezni, majd 

hozzávetőleg 50 cm-enként szeg és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő 

alátét segítségével kell az aljzathoz rögzíteni.

7.20. ábra: MAPEPROOF lapok a cölöpfejre illesztve

7.21. ábra: IDROSTOP B25 alkalmazása a cölöpfej körül

7.22. ábra: Cölöpfejekben lévő betonvasak fugázása 
MAPEPROOF MASTIC alkalmazásával

7.23. ábra: Lemezalapban lévő és a bentonitos vízszigetelő lapokon nem átmenő cölöpfej vízszigetelése

Vasbeton alaplemez

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat

MAPEPROOF

Szerelőbeton

Talaj

MAPEPROOF MASTIC

Betonvasalás

Cölöpalap
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- A betonvasak körüli, MAPEPROOF MASTIC pasztával történő fugázás 

befejezése után nyomjunk rá a betonvasakra egy bentonitos lapdarabot. 

A betonvasak és a bentonitos lapdarabok illeszkedésénél MAPEPROOF 

MASTIC pasztával fugázást kell végezni (7.25. – 7.27. ábra).

Az	 alaplemez	 vízszigetelésénél	 a	 bentonitos	 lapok	 lehelyezésének	művelete	

megegyezik a 7.4. ábrán bemutatottal.

A MAPEPROOF esetleges károsodás elleni védelme, illetve az alapbetonozásnál 

a betonvasalás lehelyezésével kapcsolatos munkálatok megkönnyítése 

érdekében	 szükség	 lehet	 az	 alapbetonnal	 megegyező	 minőségű	 betonból	

készült, 5-10 cm közötti vastagságú védőburkolat készítésére. A védőburkolat 

elkészítése nem kötelező, amennyiben a bentonitos lapok ellenállnak a 

távtartók, illetve a betonvasak hatásának. Ebben az esetben megfelelő 

műanyag	 távtartók	 segítségével	 biztosítani	 kell,	 hogy	 a	 betonvasalás	 ne	

kerüljön érintkezésbe a MAPEPROOF lapokkal. A távtartók biztosítják, hogy a 

beton megfelelően folyjon alá a betonvasalásnak és így megfelelő betontakarás 

alakuljon ki.

A betonvasalás elhelyezése után el kell végezni az alaplemez betonozását, 

a 6. fejezetben megadott előírások betartásával. Abban az esetben, ha az 

alaplemez betonozását több munkamenetben kell végezni, akkor az egyes 

munkamenetekben készített betonlemezek közötti munkahézagokat 

IDROSTOP B25	 víz	 hatására	 duzzadó,	 20x25	 mm	 méretű,	 természetes	

nátrium-bentonitból és polimerkeverékből álló szalaggal tömíteni kell. A 

szalagot szegecseléssel kell rögzíteni, 25 cm-enként kell egy szeget beütni, 

a felezővonalban. A végek csatlakoztatása egymás mellé illesztéssel történik 

(soha nem egymás feletti átlapolással), legalább 6 cm hosszon. Az illesztést 

a betonlemezek közötti munkahézagok tömítésére használt IDROSTOP B25 

és a függőleges falak munkahézagjainak tömítésére használt IDROSTOP B25 

között is el kell végezni (7.30. ábra).

7.24. ábra: MAPEPROOF lap, amelyen a cölöpben lévő 
betonvasak áthaladnak

7.25. ábra: MAPEPROOF lappal vízszigetelt és MAPEPROOF 
MASTIC alkalmazásával fugázott merevítés

7.26. ábra: Az aljzathoz szegecselt vízszigetelő lap
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Az alaplemez betonozásának befejezése után két lehetőség van: amennyiben 

a készített munkagödör határfelületekkel határolt, akkor a függőleges felületek 

vízszigetelését a betonozás előtt kell elvégezni (7.6. pont); amennyiben a 

munkagödör nem határolt, akkor először a vasbeton falak kivitelezését kell 

elvégezni, és ezt követi a vízszigetelési munkák elvégzése, a betonozás után 

(7.7. pont).

7.6 FÜGGŐLEGES FELÜLETEK BETONOZÁS ELŐTTI 
VÍZSZIGETELÉSE
A MAPEPROOF lapoknak a munkagödröt határoló falakra történő 

felhelyezésénél négy eset különböztethető meg, attól függően, hogy a 

munkagödör körülhatárolására milyen szerkezeti elemek szolgálnak: szádfalak, 

cölöpök, mikrocölöpök vagy résfalak. 

7.27. ábra: Vízszigetelt cölöpfejek látványa

7.29. ábra: Az alaplemez munkahézagjának tömítése 
IDROSTOP B25 segítségével. Látható a MAPEPROOF lapok 
védelmére lehelyezett polietilén fólia is, amely kinyúlik az 

alaplemez alól, a következő betonozás előtt lehelyezett 
lapokkal való átlapolás biztosítása érdekében.

7.28. ábra: Lemezalap munkahézagjának tömítési technikája

7.30. ábra: Az alaplemez munkahézagjának, és az 
alaplemez-fal és a fal-fal munkahézagnak a tömítésére 

alkalmazott IDROSTOP B25 szalagok egymás mellé 
illesztése

Talaj

Vasbetonból készült 
szerelőbeton
MAPEPROOF

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat

Vasbeton alaplemez

A szomszédos vasbeton 
alaplemez
IDROSTOP B25

Csatlakoztató acélrudak
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Gerendák

A MAPEPROOF vízszigetelő lapokat közvetlenül fel lehet helyezni a gerendákra, 

amennyiben későbbi kivételük nincs előirányozva, illetve a gerendák által 

megtámasztott OSB-faforgácslapokra helyezhetők (7.31. ábra).

A bentonitos vízszigetelő lapok formája alakítható, ezért közvetlenül a 

gerendákra helyezhetők, ahol tökéletesen felveszik a gerenda formáját. Az 

első	művelet	a	 teljes	 felület	nagynyomású	vízsugárral	 (150-180	atm)	 történő	

lemosása, a nem tapadó részek eltávolítása céljából. Ezt követően kell 

felhelyezni a MAPEPROOF lapokat, felülről indulva, a geotextília alsó részét 

(sötét	 színű	 szövet)	 a	 gerendára	 helyezve,	 legalább	 10	 cm-es	 átlapolással,	

majd hozzávetőleg 30 cm-enként szegekkel kell a lapokat rögzíteni. Ezzel a 

megoldással el lehet kerülni az átlapolások szétnyílását, amit a betonozás alatt 

ellenőrizni kell. Amennyiben a munkálatok befejezése után elő van irányozva a 

szádpallók kivétele, akkor OSB-lapokból készült tartófelületet kell alkalmazni. 

Ezt a megoldást lehet alkalmazni abban az esetben is, ha a bentonitos lapoknak, 

amelyeket kapcsokkal lehet a panelekhez rögzíteni, megfelelő tartást biztosító 

felületre van szükségük. A falak betonozása előtt az OSB-lapok és a szádpallók 

közötti üres teret homokkal kell kitölteni, annak érdekében, hogy az OSB-lapok 

minden ponton biztosan meg legyenek támasztva.

A MAPEPROOF vízszigetelő lapok cölöpökön, mikrocölöpökön és résfalakon 

történő	alkalmazása	hasonló	egymáshoz,	azonban	az	egyértelműség	kedvéért,	

illetve az alkalmazások közötti néhány eltérés miatt az egyes eseteket külön 

tárgyaljuk.

Cölöpök

A MAPEPROOF	 vízszigetelő	 lapok	 nagyméretű	 cölöpökön	 történő	

alkalmazása esetén a lapokat közvetlenül a cölöpökre lehet helyezni (7.32. 

ábra), a MAPEPROOF lapok gerendákra történő helyezéséhez hasonlóan. 

Másik megoldásként a MAPEPROOF lapokat a cölöpöknek támaszkodó OSB-

lapokra lehet helyezni (7.33. ábra, 7.34. ábra), ugyanúgy, mint a gerendák 

esetében. Amennyiben a cölöpök mérete kisebb, először vízzel le kell mosni 

7.31. ábra: Közvetlenül a szádfalakra helyezett MAPEPROOF 
lapok

7.32. ábra: Cölöpökből készült szádfalra közvetlenül 
felhelyezett MAPEPROOF lapok
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7.33. ábra: Cölöpökre támaszkodó OSB-lapokra felhelyezett 
MAPEPROOF lapok
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a felületeket, majd 0,25% MAPECURE SRA hidraulikuszsugorodás-csökkentő 

és hajszálrepedésképződés-csökkentő szerrel adalékolt MAPEGROUT T60 

egykomponensű,	 szulfátálló,	 szálerősítéses,	 tixotróp	 betonjavító	 habarcs	

alkalmazásával a lerakási felületet és a tartógerendák (amennyiben vannak) 

fejrészét megfelelően elő kell készíteni. 

A	 habarcs	 megszilárdulása	 után	 célszerű	 a	 tartógerendák	 fejrészére	

MAPEPROOF lapot helyezni, a vízszigetelés helyi javítása érdekében. Ezután 

kell a vízszigetelést az összes függőleges felületen elvégezni, felülről kezdve 

a	 műveletet,	 legalább	 10	 cm-es	 átlapolás	 alkalmazásával,	 a	 lapokat	 pedig	

körülbelül 30 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek 

segítségével kell rögzíteni. A szádfal koszorúgerendájának vízszigetelését 

szintén el kell végezni. Először nagynyomású (180-300 atm) vízzel kell lemosást 

végezni, majd a felületet PLANITOP 400	gyorskötésű,	zsugorodáskompenzált,	

tixotróp betonjavító habarcs vagy PLANITOP 430	finomszemcsés,	szálerősítésű	

zsugorodáskompenzált tixotróp betonjavító habarcs vagy a MAPEGROUT 

7.34. ábra: Lemezalap munkahézagjának tömítési technikája

Vasbeton alaplemez

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat
MAPEPROOF

Vasbetonból készült 
szerelőbeton

Talaj

Vasbeton fal

IDROSTOP B25

Szádfal

Szádfal kiegyenlitése

Csatlakoztató acélrudak
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termékcsaládhoz tartozó termékek alkalmazásával elő kell készíteni. A felület 

előkészítése és kijavítása után MAPELASTIC FOUNDATION	 cementkötésű	

habarcsot kell két rétegben, henger, ecset vagy szórókészülék segítségével 

felhordani, úgy, hogy a teljes rétegvastagság ne legyen kisebb, mint 2 mm. 

Az első réteg felhordása után körülbelül 4 órával – azonban kizárólag az első 

réteg tökéletes megszáradása után – lehet a második réteget felhordani. 

A MAPELASTIC FOUNDATION habarcsot fel kell kenni a koszorúgerenda 

teljes elülső felületére és az alsó részére (7.35. ábra), valamint a szádfal felső 

felületére, olyan módon, hogy a MAPEPROOF lapokat legalább 30 cm-rel 

átlapolja, és a vízszigetelési rendszert hermetikusan lezárja. A MAPEPROOF 

és a MAPELASTIC FOUNDATION közötti illesztéseket IDROSTOP B25 

segítségével kell tömíteni.

Műszaki füzetek
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7.37. ábra - MAPEPROOF lemez fektetése
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7.36. ábra - Felület kiegyenlítése MAPEGROUT T60-nal

7.35. ábra: Szádfal koszorúgerendájának vízszigetelése

Fal

Simító réteg

MAPEPROOF

Vasbeton fal

IDROSTOP B25

MAPELASTIC FOUNDATION

Koszorúgerenda

Talaj
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Mikrocölöpök

A mikrocölöpökből készített szádfalak szabálytalan felületet jelentenek, ezért 

olyan sík felületet kell kialakítani, amely alkalmas a MAPEPROOF lerakására. 

Alternatív megoldásként megfelelő segédeszközök alkalmazását lehet 

előirányozni, amelyek biztosítják a megfelelő alapfelületet a bentonitos lapok 

függőleges felületen történő rögzítéséhez. Lényegében háromféle megoldásra 

van lehetőség:

- OSB-lapokból kialakított, a mikrocölöpökre támaszkodó felület;

- vizes lemosás és a felület ezt követő előkészítése 0,25% MAPECURE 

SRA termékkel adalékolt MAPEGROUT T60	 egykomponensű,	 szulfátálló,	

szálerősítéses, tixotróp betonjavító habarcs alkalmazásával;

- a mikrocölöpökhöz csatlakozó farudak leverése, a vízszigetelő lapok 

szélességének megfelelő távolságban, a MAPEPROOF lapok függőleges 

síkban történő rögzítéséhez.

 

A	fent	felsorolt	műveletek	befejezése	után	kell	a	MAPEPROOF lapokat lerakni, 

felülről	 kezdve	 a	 műveletet,	 legalább	 10	 cm-es	 átlapolás	 alkalmazásával,	 a	

lapokat pedig mintegy 30 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén 

rögzítő alátétek segítségével kell rögzíteni.

Résfalak

LA résfalak felülete elegendően szabályos ahhoz, hogy lehetővé tegye a 

MAPEPROOF lapoknak közvetlenül a résfalra történő lerakását. Az eljárás 

megegyezik	 a	 gerendák	 esetében	 követett	 eljárással.	 Az	 első	 művelet	 a	

teljes felület nagynyomású vízsugárral (150-180 atm) történő lemosása, a 

nem tapadó részek eltávolítása céljából. Ezután a tartógerendák fejrészét 

kell előkészíteni, 0,25% MAPECURE SRA hidraulikuszsugorodás-csökkentő 

és hajszálrepedésképződés-csökkentő szerrel adalékolt MAPEGROUT T60 

egykomponensű,	 szulfátálló,	 szálerősítéses,	 tixotróp	 betonjavító	 habarcs	

alkalmazásával.

A habarcs megszilárdulása után a tartógerendák előkészített fejrészére 
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MAPEPROOF lapokat kell helyezni, a vízszigetelés helyi javítása érdekében. 

Ezt követően kell felhelyezni a MAPEPROOF lapokat, felülről indulva, a 

geotextília	 alsó	 részét	 (sötét	 színű	 szövet)	 az	 aljzatra	 helyezve,	 legalább	 10	

cm-es átlapolással, majd hozzávetőleg 30 cm-enként szegekkel kell a lapokat 

rögzíteni. Ezzel a megoldással el lehet kerülni az átlapolások szétnyílását, amit 

a betonozás alatt ellenőrizni kell. Abban az esetben, ha a MAPEPROOF lapok 

lerakása előtt vízbetörésre kerül sor, esetleg nyomás alatt, akkor LAMPOSILEX 

különösen gyorsan kötő és gyorsszáradású, a vízbetörések megszüntetésére 

szolgáló hidraulikus kötőanyag segítségével tömítést kell végezni.

 

Mind a négy ismertetett esetben a függőleges felületre felhelyezett bentonitos 

lapok és az alaplemezre lehelyezett bentonitos lapok között átlapolást kell 

biztosítani, mivel ilyen módon lehet biztosítani a függőleges és a vízszintes 

vízszigetelő lapok közötti folyamatosságot.
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7.38. ábra -  MAPEPROOF lemez alkalmazása

7.39. ábra: A MAPEPROOF alkalmazási technikája résfalon

Vasbeton alaplemez
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vasbeton védőburkolat
MAPEPROOF

Vasbetonból készült 
szerelőbeton

Talaj

Vasbeton fal

IDROSTOP B25

Résfal

Csatlakoztató acélrudak
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Egyes esetekben a kivitelezendő vasbeton szerkezet vastagságának 

csökkentése	érdekében	kapcsoló	betonvasalást	(„összekötőket”)	alkalmaznak	

a	 résfal	 és	 a	 betonszerkezet	 között,	 ilyen	 módon	 statikai	 együttműködést	

hozva létre az említett két szerkezeti elem között (7.40. ábra). A csatlakoztató 

acélrudak helyzetének megfelelően a MAPEPROOF lapokban lyukakat kell 

készíteni, amelyeken az acélrudak áthaladnak. A MAPEPROOF lapok lerakása 

után az acélrudak körül tömítést kell végezni, három fázisban: (1) fugázás 

MAPEPROOF MASTIC természetes nátrium-bentonit alapú és képlékenyítő 

adalékanyagokat tartalmazó bentonitos fugázó pasztával; (2) bentonitos lapok 

lehelyezése és megfelelő módon történő rögzítése szegecseléssel; (3) végső 

fugázás az acélrudak körül MAPEPROOF MASTIC alkalmazásával.

7.40.	ábra:	A	MAPEPROOF	alkalmazási	technikája	a	szerkezettel	együttműködő	résfalon
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Csatlakoztató acélrudak
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A MAPEPROOF lehelyezése után az alaplemez és a falak közötti 

munkahézagokat IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó bentonitos szalag 

alkalmazásával tömíteni kell. A szalagot 25 cm-enként szegecseléssel kell 

rögzíteni, a szeget a szalag felezővonalában kell beütni, a csatlakoztató 

acélrudak között.

Az IDROSTOP B25 alkalmazása előtt a felületet megfelelően meg kell tisztítani, 

az előzetes megmunkálásból származó szennyeződéseket, különösképpen 

pedig a felületi kivérzés jelenségéből származó, a betonkeverék tömörítése 

következtében keletkező maradványokat el kell távolítani. Ezután zárni kell 

a zsaluzatot, és el kell végezni a vasbeton falak betonozását, a 6. fejezetben 

megadott előírásokkal összhangban. Ezt követően a függőleges falak közötti 

összes munkahézagnál IDROSTOP B25 alkalmazásával ismételten tömítést 

kell végezni, ügyelve, hogy a függőleges falon és a vízszintes falon elhelyezett 

szalagok egymás mellé illesztése legalább 6 cm hosszon történjen (7.41. ábra).

7.7 FÜGGŐLEGES FELÜLETEK BETONOZÁS UTÁNI 
VÍZSZIGETELÉSE
Amint azt már korábban említettük, amennyiben nem határolt építési gödröt kell 

kialakítani, akkor lehetőség van a falak külső oldalán a vízszigetelést a betonozás 

után elvégezni. Ilyen esetekben az alaplemez betonozásának befejezése és a 

beton megszilárdulása után az alaplemez és a függőleges vasbeton falak közötti 

munkahézagokat IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó bentonitos tömítőszalag 

segítségével el kell tömíteni, amelyet 25 cm-enként egy szegnek a felezővonalban 

történő beütésével kell rögzíteni, a csatlakoztató acélrudak között. Az IDROSTOP 

B25 alkalmazása előtt a felületet megfelelően meg kell tisztítani, az előzetes 

megmunkálásból származó szennyeződéseket, különösképpen pedig a felületi 

kivérzés jelenségéből származó, a betonkeverék tömörítése következtében 

keletkező maradványokat el kell távolítani. Ezután zárni kell a zsaluzatot, és el 

kell végezni a vasbeton falak betonozását (a 6. fejezetben megadott előírásokkal 

betartásával). Ezt követően a függőleges falak közötti összes munkahézagnál 

IDROSTOP B25 alkalmazásával ismételten tömítést kell végezni, ügyelve, hogy 
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7.44. ábra: Vasbeton felület előkészítése a távtartó lapok 
eltávolítása után

7.43. ábra: Vasbeton falból kiálló távtartó lapok eltávolítása 
előtt

7.41. ábra: Alaplemez-fal közötti munkahézag és szomszédos falak 
közötti munkahézag tömítésére alkalmazott IDROSTOP B25 szalagok 
egymás mellé illesztése

vizszigeteles.indd   57 4/12/12   2:44 PM



57

a függőleges falon és a vízszintes falon elhelyezett szalagok egymás mellé 

illesztése legalább 6 cm hosszon történjen.

Alternatív megoldásként a IDROSTOP B25 helyett IDROSTOP alkalmazható, a 

7.1. pontban ismertetett módon.

A	 MAPEI	 különböző	 műszaki	 megoldásokkal	 és	 széles	 termékválasztékkal	 áll	

rendelkezésre a függőleges felületek betonozás utáni vízszigeteléséhez, az 

alábbiakban ismertettek szerint.

A betonozás előtti fázisban kialakított és a betonozás utáni fázisban kialakított 

vízszigetelő réteg (alaplemez, illetve fal) közötti folyamatosságot 10 cm átlapolással 

kell biztosítani, amely esetben a függőleges felületeken is MAPEPROOF vagy 

MAPEPROOF LW vízzáró szövetet kell alkalmazni. Amennyiben a függőleges 

felületek betonozás utáni vízszigetelése MAPELASTIC FOUNDATION vagy a 

PLASTIMUL termékcsalád valamelyik termékének segítségével történik, akkor 

ezeket a betonozás előtt felhelyezett MAPEPROOF vízzáró szövettel össze kell 

kötni. A vízszigetelő réteg folyamatosságának biztosítása érdekében egy szalag 

MAPEPROOF szövetet kell felhelyezni, a MAPEPROOF MASTIC fugázó pasztával 

megfelelően fugázott fal-alaplemez illesztéstől kiindulva, úgy, hogy a betonozás 

előtt alkalmazott vízzáró szövettel az átlapolás legalább 10 cm legyen.

7.7.1 FÜGGŐLEGES FELÜLETEK BETONOZÁS UTÁNI VÍZSZIGETELÉSE 
MAPEPROOF VAGY MAPEPROOF LW ALKALMAZÁSÁVAL
A MAPEPROOF vagy MAPEPROOF LW vízzáró szövetet a betonozás utáni 

fázisban is alkalmazni lehet (7.42. ábra). A MAPEPROOF lehelyezése előtt a 

távtartókat el kell távolítani vagy tömíteni kell (7.43. ábra és 7.44. ábra), attól 

függően,	 hogy	 a	 távtartók	 anyaga	 fém	 (fa	 zsaluzat	 esetén)	 vagy	 műanyag	

(fém zsaluzat esetén). Ezután az aljzatok egyenetlenségeit meg kell szüntetni, 

és az esetleg jelen lévő kavicsfészkeket MAPEGROUT RAPIDO	 gyorskötésű	

és	 gyorsszáradású,	 zsugorodáskompenzált,	 szálerősítésű	 betonjavító	

habarcs vagy PLANITOP 400	 gyorskötésű,	 zsugorodáskompenzált,	 tixotróp	

javítóhabarcs alkalmazásával ki kell egyenlíteni. 

A	fal	és	az	alap	közötti	derékszög	közelében	célszerű	MAPEGROUT RAPIDO 

vagy PLANITOP 400 alkalmazásával, vagy pedig PLANICRETE	cementkötésű	

7.41. ábra: Alaplemez-fal közötti munkahézag és szomszédos falak 
közötti munkahézag tömítésére alkalmazott IDROSTOP B25 szalagok 
egymás mellé illesztése
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keverékekben	felhasznált	műgumi	latexszel	1:3	arányban	adalékolt	homokos-

cementes habarcs segítségével holker kialakítása, a vízszintes és függőleges 

felületek megfelelő illesztése érdekében. 

A fal felső részének vízszigetelését – legalább 50 cm-es sávban – két rétegben 

felhordott MAPELASTIC FOUNDATION	cementkötésű	habarcs	használatával	

kell végezni, olyan módon, hogy a rétegvastagság legalább 2 mm legyen. Ezt 

követően kell a MAPEPROOF vízzáró szövetet lerakni, felülről indulva, ügyelve 

arra, hogy a MAPELASTIC FOUNDATION átlapolása legalább 20 cm legyen.

A két rendszer illeszkedésénél MAPEPROOF MASTIC pasztát kell alkalmazni 

a MAPELASTIC FOUNDATION habarcs felett. A lapokat 30 cm-enként szegek 

és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek segítségével kell rögzíteni. 

Betonozás utáni alkalmazáskor (7.45. ábra) a bentonitos lapokat úgy kell 

elhelyezni,	hogy	a	felső	része	(fehér	színű	nem	szőtt	szövet)	a	vasbeton	fal	felé	

legyen,	míg	az	alsó	részét	(sötét	színű	szövet)	kifelé	kell	fordítani,	azaz	a	talajjal	

érintkezik. Hangsúlyozzuk, hogy a fehér színű nem szőtt MAPEPROOF 

szövetnek mindig a vízszigetelendő felülettel kell érintkezésben lennie. 

Lerakáskor az esetleges átmenő csővezetékeknél a lapokat úgy kell kivágni, 

hogy a tömítendő elemek körül tökéletesen illeszkedjen, a 7.9. pontban 

megadottak szerint.

A MAPEPROOF lerakásának végén 250 g/m2	 fajlagos	 tömegű	 nem	 szőtt	

szövetet kell leteríteni a vízszigetelésnek laza homogén, finom vagy kevert 

talajjal való betemetés alatti védelme érdekében, amit 40-50 cm-es, jól 

tömörített rétegekben kell végezni, az üregek megszüntetése és a rendszer 

lehető legjobb körülhatárolása érdekében
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7.45a. ábra: A MAPEPROOF aljzathoz szegecselése 
betonozás utáni alkalmazáskor

7.45b. ábra: Függőleges fal vízszigetelése MAPEPROOF 
lapokkal betonozás után
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7.7.2 FÜGGŐLEGES FELÜLETEK BETONOZÁS UTÁNI VÍZSZIGETELÉSE 
MAPELASTIC FOUNDATION ALKALMAZÁSÁVAL
A MAPELASTIC FOUNDATION	 kétkomponensű,	 rugalmas,	 cementkötésű	

habarcs, amely mind pozitív (7.46. ábra), mind pedig (max. 1,5 atm, azaz 

15 vízoszlopméter) negatív irányú víznyomásnak kitett betonfelületek 

vízszigetelésére alkalmas. A kezelendő felületnek tisztának, zsaluleválasztó 

szertől, zsírtól, szennyeződésektől és általában minden olyan idegen anyagtól 

mentesnek kell lennie, amely leronthatja a vízszigetelő termék tapadását. Ezért 

a felületet száraz homokkal ellenőrzött nyomáson végzett homokfúvás vagy 

nagynyomású (150-180 atm) vízzel végzett mosás révén megfelelően meg kell 

tisztítani.

A felületi egyenetlenségeket meg kell szüntetni, a kavicsfészkeket MAPEGROUT 

7.42. ábra: MAPEPROOF lapokkal történő vízszigetelés betonozás után

Vasbeton alaplemez

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat
MAPEPROOF

Vasbetonból készült 
szerelőbeton
Talaj

Vasbeton fal

IDROSTOP B25

MAPEGROUT RAPIDO / 
PLANITOP 400 sarok
Nem szőtt szövet, 250 g/m2

Csatlakoztató acélrudak

vizszigeteles.indd   60 4/12/12   2:45 PM



Műszaki füzetek

FÖLDALATTI SZERKEZETEK VÍZSZIGETELÉSE

RAPIDO	gyorskötésű	és	gyorsszáradású,	zsugorodáskompenzált,	szálerősítésű	

betonjavító habarcs vagy – alternatív megoldásként – PLANITOP 400 

gyorskötésű,	 zsugorodáskompenzált,	 tixotróp	 betonjavító	 habarcs	

alkalmazásával ki kell egyenlíteni.

A MAPELASTIC FOUNDATION felhordását ecset (7.47. ábra), henger vagy szóró 

készülék segítségével kell végezni, úgy, hogy a végső rétegvastagság legalább 

2 mm legyen. Az első réteg felhordása után körülbelül 4 órával – azonban 

kizárólag az első réteg tökéletes megszáradása után – lehet a második réteget 

felhordani. A szerkezeti hézagok tömítésére MAPEBAND TPE (Thermoplastic 

Poliolefin Elasztomeriche)	 max.	 10	 mm	 szélességű	 tágulási	 hézagok	 és	

mozgásnak kitett repedések rugalmas és vízzáró tömítésére szolgáló szalagot 

kell alkalmazni. Az 1 mm vastagságú és a szélén poliészter szövettel erősített 

szalagot ADESILEX PG4	kétkomponensű,	epoxi	tixotróp	ragasztó	segítségével	
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7.48b. ábra: Az ADESILEX PG4 felhordása kenőkéssel

7.47. ábra: A MAPELASTIC FOUNDATION felhordása ecsettel 
a fal felső részére a MAPEPROOF alkalmazása előtt

7.48a. ábra: Max. 10 mm elmozdulást felvevő dilatációs 
hézag MAPEBAND TPE alkalmazásával történő 
vízszigetelésének fázisa; az epoxi ragasztó szétkenődésének 
elkerülése érdekében papírszalag felhelyezése a hézag 
oldalaira

7.46. ábra: Alaplemez MAPEPROOF lapok alkalmazásával, a falon MAPELASTIC FOUNDATION alkalmazásával történő 
vízszigetelése

Vasbeton alaplemez 

Alaplemez minőségű vasbeton 
védőburkolat 
MAPEPROOF 

Vasbetonból készült szerelőbeton

Talaj

Vasbeton fal

IDROSTOP B25

MAPEPROOF MASTIC sarok

MAPELASTIC FOUNDATION

Nem szőtt szövet, 250 g/m2

Csatlakoztató acélrudak
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kell felhelyezni, az alábbi módon eljárva (7.48. ábra):

- Egyenes simító segítségével hordjunk fel a tiszta és száraz aljzatra 

hozzávetőleg 1-2 mm ADESILEX PG4 ragasztóréteget, ügyelve arra, hogy 

a ragasztó ne kerüljön be a hézag belsejébe. Tegyük fel a MAPEBAND TPE 

szalagot, enyhe nyomást kifejtve a szalag oldalaira. Ügyeljünk, hogy a szalag 

ne	gyűrődjön	meg,	és	levegő	ne	kerüljön	a	szalag	alá.

- A még friss első rétegre hordjuk fel a második ADESILEX PG4 réteget, 

olyan módon, hogy az új ragasztóréteg lefedje a szalag oldalsó részeit. A 

felületet egyenes simító segítségével le kell simítani és a még friss ragasztót 

(0,5	mm	szemcseméretű)	gömb	alakú	kvarchomokkal	kell	beszórni,	olyan	

módon, hogy a felület kellően érdes legyen a MAPELASTIC FOUNDATION 

megfelelő tapadásának biztosításához.

- Az ADESILEX PG4 térhálósodásának befejeződése után a meg 

nem tapadt kvarcszemcséket el kell távolítani, majd fel kell hordani a 

MAPELASTIC FOUNDATION habarcsot. A cementes habarcs tökéletes 

megszáradása után 250 g/m2	 fajlagos	 tömegű	 nem	 szőtt	 szövetet	 kell	 a	

vízszigetelés felületére teríteni, a talajjal szembeni védelem érdekében 

(7.49. ábra).

7.7.3 FÜGGŐLEGES FELÜLETEK BETONOZÁS UTÁNI VÍZSZIGETELÉSE A 
PLASTIMUL TERMÉKCSALÁD TERMÉKEIVEL
A függőleges felületek betonozás utáni vízszigetelését a PLASTIMUL 

termékcsalád termékeivel is el lehet végezni. A PLASTIMUL termékek 

különböző	műszaki	tulajdonságokkal	rendelkező	és	eltérő	végső	teljesítményű	

bitumenes vízszigetelő emulziók.

Bármelyik PLASTIMUL terméket kizárólag olyan felületen lehet alkalmazni, 

amely tiszta, szennyeződésektől és általában minden olyan idegen anyagtól 

mentes, amely leronthatja a vízszigetelő termék tapadását. A betonfelületnek 7.48e. ábra: Az ADESILEX PG4 térhálósodása előtt 
kvarchomok felszórása és a papírszalag eltávolítása

7.48c. ábra: A MAPEBAND TPE felhelyezése

7.48d. ábra: Az ADESILEX PG4 második rétegének 
felhordása kenőkéssel
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ezenkívül sorjától és kavicsfészektől mentesnek kell lennie. Az esetleges 

repedéseket és felületi egyenetlenségeket ezután PLANITOP 400 

gyorskötésű,	zsugorodáskompenzált,	tixotróp	javítóhabarcs	segítségével	vagy	

a MAPEGROUT termékcsalád valamelyik termékének alkalmazásával ki kell 

javítani.

A PLASTIMUL oldószermentes, bitumenes vízszigetelő emulzió, amelyet 

vakolt téglafalak vagy betonfelületek védelmére lehet használni, akkor is, ha 

csak a talajból származó nedvesség van jelen, és akkor is, ha felgyülemlett víz is 

jelen van. A kezelendő felületnek nedvesnek kell lennie, amelyre a PLASTIMUL 

terméket két rétegben kell felhordani, az alábbiakban ismertetett módon.

- Első (alapozó) réteg: A PLASTIMUL terméket 45-50% vízzel meg kell hígítani, 

és teljesen homogénre kell keverni. Ezután az anyagot ecset segítségével kell 

a felületre felhordani, majd meg kell várni amíg teljesen megszárad. A teljes 

száradáshoz a hőmérséklettől és a szellőzési feltételektől függően 3-6 órára van 

szükség. Miután a teljes száradás bekövetkezett, fel lehet hordani a második 

réteget.

- Második réteg: Simító vagy ecset segítségével vigyük fel a PLASTIMUL 

réteget (7.50. ábra), legalább 1 mm rétegvastagságban. A teljes száradás után 

a PLASTIMUL	 vízzáró	 műanyag	 réteget	 képez,	 amely	 még	 hosszabb	 idejű	

vízbe merülés esetén sem emulgeálódik újra (még enyhén savas vagy lúgos 

közegben sem), és ellenálló a talajban lévő agresszív anyagokkal szemben.

A PLASTIMUL 1K SUPER PLUS	 egykomponensű,	 oldószermentes,	

gyorsszáradású, kis zsugorodású, nagyon kiadós, nagyon rugalmas, polisztirol 

golyócskákkal	 és	 apró	 szemcséjű	 gumigranulátummal	 töltött,	 bitumenes	

vízszigetelő emulzió. A polisztirol golyók hozzáadása biztosítja a minimális 

rétegvastagságot, míg a gumigranulátum növeli a rugalmasságot. Az említett 

komponenseknek köszönhetően a termék sima vagy fogazott simítóval könnyen 

felhordható, illetve perisztaltikus szivattyú segítségével a felületre szórható. 
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7.49. ábra: A vízszigetelés védelme a betemetési fázisban 
250 g/m2 nem szőtt szövet felhelyezésével

7.50. ábra: PLASTIMUL alkalmazása simítókanál 
segítségével függőleges falon
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A PLASTIMUL 1K SUPER PLUS ellenálló a betonban lévő lúgos anyagokkal, 

illetve a talajban lévő agresszív anyagokkal szemben. A PLASTIMUL 1K SUPER 

PLUS bitumenes bevonatként alkalmazható függőleges vagy vízszintes, erős 

dinamikus igénybevételeknek kitett beton- vagy téglafelületeken. A száraz 

bevonat vastagsága nem lehet kisebb, mint 3 mm, míg nyomás alatti víz 

jelenlétében a bevonat vastagsága nem lehet kisebb, mint 4 mm. Az utóbbi 

esetben az első és a második réteg közé MAPENET 150 lúgálló üvegszövet-

hálót kell helyezni. A termék felhelyezése előtt az aljzatot elő kell készíteni és 

henger, ecset vagy festékszóró segítségével a felületre PLASTIMUL PRIMER 

(használatra kész, kis viszkozitású, gyors száradású oldószermentes bitumenes 

alapozó) alapozót kell felhordani, az aljzat egységesítése érdekében (7.51. 

ábra).

A PLASTIMUL 1K SUPER PLUS rétegnek (7.52. ábra) a teljes felületen azonos 

vastagsággal kell rendelkeznie. A munka megszakítása esetén a PLASTIMUL 

1K SUPER PLUS réteget zérus vastagságra kell elkenni, majd a munka 

újrakezdésekor 10 cm-es átfedést kell alkalmazni.

A PLASTIMUL 2K PLUS	 (7.53.	 ábra)	 kétkomponensű,	 oldószermentes,	

gyorsszáradású, kis zsugorodású, nagyon rugalmas, cellulóz szálakkal kevert, 

bitumenes vízszigetelő emulzió, amely betonfelületek vagy téglafelületek 

vízszigetelésére szolgál. A PLASTIMUL 2K PLUS, amely sima vagy fogazott 

simítóval könnyen felhordható, illetve perisztaltikus szivattyú segítségével a 

felületre szórható, ellenálló a betonban lévő lúgos anyagokkal, illetve a talajban 

lévő agresszív anyagokkal szemben. A PLASTIMUL 2K PLUS használata 

kifejezetten javasolt akkor, ha a vízszigetelést alacsony hőmérsékleten vagy 

nagy nedvességtartalom mellett kell végezni, vagy a felület sima. A száraz 

bevonat vastagsága nem lehet kisebb, mint 3 mm, míg nyomás alatti víz 

jelenlétében a bevonat vastagsága nem lehet kisebb, mint 4 mm. Az utóbbi 

esetben az első és a második réteg közé MAPENET 150 lúgálló üvegszövet-

hálót kell helyezni. A termék felhelyezése előtt az aljzatot elő kell készíteni és 

henger, ecset vagy festékszóró segítségével a felületre PLASTIMUL PRIMER 
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(használatra kész, kis viszkozitású, gyors száradású oldószermentes bitumenes 

alapozó) alapozót kell felhordani, az aljzat egységesítése érdekében (7.51. 

ábra). A PLASTIMUL 2K PLUS rétegnek a teljes felületen azonos vastagsággal 

kell rendelkeznie. A munka megszakítása esetén a PLASTIMUL 2K PLUS 

réteget zérus vastagságra kell elkenni, majd a munka újrakezdésekor 10 cm-es 

átfedést kell alkalmazni.

A PLASTIMUL 2K SUPER	 (7.54.	 ábra)	 kétkomponensű,	 oldószermentes,	

gyorsszáradású, kis zsugorodású, nagyon rugalmas, polisztirol golyócskákkal 

töltött, bitumenes vízszigetelő emulzió. Az említett tulajdonságok 

következtében a termék sima vagy fogazott simítóval téglafalakra vagy 

vasbeton falakra könnyen felhordható. A PLASTIMUL 2K SUPER ellenálló a 

betonban lévő lúgos anyagokkal, illetve a talajban lévő agresszív anyagokkal 

szemben. A száraz bevonat vastagsága nem lehet kisebb, mint 3 mm, míg 

nyomás alatti víz jelenlétében a bevonat vastagsága nem lehet kisebb, mint 4 

mm. Az utóbbi esetben az első és a második réteg közé MAPENET 150 lúgálló 

üvegszövet-hálót kell helyezni. A termék felhelyezése előtt az aljzatot elő kell 

készíteni és henger, ecset vagy festékszóró segítségével a felületre PLASTIMUL 

PRIMER (használatra kész, kis viszkozitású, gyors száradású oldószermentes 

bitumenes alapozó) alapozót kell felhordani, az aljzat egységesítése érdekében 

(7.51. ábra). A PLASTIMUL 2K SUPER rétegnek a teljes felületen azonos 

vastagsággal kell rendelkeznie. A munka megszakítása esetén a PLASTIMUL 

2K SUPER réteget zérus vastagságra kell elkenni, majd a munka újrakezdésekor 

10 cm-es átfedést kell alkalmazni. A PLASTIMUL 2K SUPER a teljes száradás 

után nagy rugalmasságú vízzáró bevonatot képez a felületen.

A PLASTIMUL 1K SUPER PLUS, a PLASTIMUL 2K PLUS és a PLASTIMUL 2K 

SUPER	„ereje”	 a	 sokoldalú	 alkalmazhatóságban	 rejlik,	mivel	 legkülönbözőbb	

felületekre felhordhatók, például mészkőfalakra, betonra, horzsakőre, 

könnyített téglára, üreges falazótéglára. Az említett aljzatokat nem kell 

bevakolni, elegendő a téglák közötti fugákat PLANITOP 400	 gyorskötésű,	

zsugorodáskompenzált, tixotróp javítóhabarccsal fugázni, ezt követően 
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7.51. ábra: PLASTIMUL PRIMER alkalmazása henger 
segítségével 

7.52. ábra: A PLASTIMUL 1K SUPER PLUS alkalmazása
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PLASTIMUL PRIMER alapozót kell hengerrel, ecsettel vagy festékszóró 

készülékkel felhordani, majd ennek megszáradása után kell a két PLASTIMUL 

1K SUPER PLUS, a PLASTIMUL 2K PLUS vagy a PLASTIMUL 2K SUPER réteget 

felhordani, amelyek közé MAPENET 150 lúgálló üvegszövet-hálót kell helyezni.

Az alkalmazás befejezése és a termék megszáradásának ellenőrzése után, az 

építési gödör feltöltése előtt el kell végezni a kialakított vízszigetelő rendszer 

védelmét, megfelelő, átszúródás elleni védőrendszer felhelyezésével, hogy ne 

legyen veszélyeztetve a vízzáró réteg integritása.

7.8 A SZERKEZETI HÉZAGOK VÍZSZIGETELÉSE
Az	 építészetben	 a	 szerkezeti	 hézag	 valamely	 műtárgy	 folytonosságának	

megszakítását jelenti. A folytonosság megszakítása a következő esetekben 

elkerülhetetlen:

- annak megakadályozása érdekében, hogy hőmérsékletkülönbségek 

hatására	 feszültségi	 állapot	 alakuljon	 ki;	 ilyen	 esetekben	 célszerű	 a	 szabad	

dilatáció biztosítása, még néhányszor tíz méteres szerkezetek esetében is, a 

szerkezet károsodásának, illetve megrepedezésének elkerülése érdekében

- a szeizmikus hatások okozta károk elkerülése érdekében; földrengés idején 

egy szerkezet két, egymástól érezhetően különböző szeizmikus viselkedéssel 

rendelkező szomszédos zónája a csatlakozási zónában egymásnak ütközhet 

(ún.	 „kalapácshatás”),	 amennyiben	 a	 két	 szerkezet	 közötti	 illesztés	 nem	

elegendően széles ahhoz, hogy lehetővé tegye a szabad oszcillációt.

Egy jól megtervezett szerkezeti hézag az oszcilláló részek megfelelő nagyságú 

elmozdulását teszi lehetővé, és ezáltal lehetővé teszi, hogy az épületszerkezet 

földrengés esetén sértetlen maradjon, ugyanakkor a hidraulikus tömítettség 

szempontjából a hézagot különös gondossággal kell kezelni. A hermetikus 

tömítést és a vízzárást PVC-ből készült, a beton hézagaiba beillesztendő 

speciális vízzáró elemek (waterstop), az IDROSTOP PVC BE és az IDROSTOP 

PVC BI alkalmazásával lehet elérni.

7.54. ábra: A PLASTIMUL 2K SUPER alkalmazása

7.53. ábra: A PLASTIMUL 2K PLUS alkalmazása
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Az IDROSTOP PVC BE	előformázott,	rugalmas,	jó	minőségű	PVC	extrudálásával	

előállított, építmények szerkezeti hézagainak és vasbetonszerkezetek tágulási 

hézagainak	tömítésére	szolgáló	vízzáró	elem.	A	hézagnak	megfelelően	célszerű	

lerakni	 egy	újabb,	 1	méter	 szélességű	MAPEPROOF szalagot, olyan módon, 

hogy	 a	 hézagok	 sávjában	 kétrétegű	 bentonitszövet	 legyen.	 A	 szalag	 felett	

kell az IDROSTOP PVC BE elemet elhelyezni, szegecseléssel, amely behatol a 

hézag belsejébe (7.55. ábra).
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7.55. ábra: Szerkezeti hézag tömítése IDROSTOP PVC BE segítségével
7.56c. ábra: IDROSTOP PVC BI elhelyezése és rögzítése az 
armatúrához

7.56a. ábra: Példa IDROSTOP PVC BI lerakására a fal 
felezővonalában, amikor a vízzáró elem nincs előzetesen 
befogva; rögzítés fémszál segítségével a vízzáró elem 
széléhez

7.56b. ábra: Az alaplemez felső részében lévő körülbelül 15 
cm-es mélyedés bontása

Vasbeton alaplemez

Vasbetonból készült 
szerelőbeton
MAPEPROOF

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat

IDROSTOP B25

Vasbeton szerkezet

Elválasztó elem

Szomszédos vasbeton 
szerkezet
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Az IDROSTOP PVC BI	előformázott,	jó	minőségű	PVC	extrudálásával	előállított,	

vasbetonszerkezetek tágulási hézagainak tömítésére szolgáló vízzáró elem. A 

hézag az alaplemez vagy a fal vastagságának felénél van (7.56. ábra), és a fal-

armatúra egyik oldalától és a vízzáró elem másik oldalától egy csatlakoztató 

fémhuzal	alkalmazásával	van	kifeszítve.	Ebben	az	esetben	is	célszerű	újabb	1	

méter	szélességű	bentonitos	lapot	lehelyezni,	amelyet	be	kell	illeszteni	a	hézag	

belsejébe, és omega-formára kell hajtani (7.57. ábra).

7.9 A FÜGGŐLEGES FALAKON ÉS AZ ALAPLEMEZEN ÁTHALADÓ 
CSŐVEZETÉKEK TÖMÍTÉSE 
Amint azt már a MAPEPROOF lerakásának módozataival kapcsolatban 

ismertettük, a falakon vagy az alaplemezen átmenő testeknél a bentonitos 

lapokat el kell vágni, az átmenő elemek körüli tökéletes tömítés biztosítása 

érdekében. A különböző anyagok közötti érintkezési felület a víz behatolásának 

elsődleges útját jelenti, és ezért megfelelő óvintézkedéseket kell tenni, amelyek 

tökéletes hidraulikus zárást biztosítanak. Egy függőleges falon átmenő csövet 

7.57. ábra: Szerkezeti hézag tömítése IDROSTOP PVC BI segítségével

7.56e. ábra: Az alapzat kijavítása MAPEGROUT COLABILE 
alkalmazásával

7.56D. ÁBRA: TöMÍTÉS MAPEPROOF SWELL 
ALKALMAZÁSÁVAL

Talaj

Nem szőtt szövet, 250 g/m2

MAPEPROOF

MAPEPROOF MASTIC

Hajlított betonvasak 
a IDROSTOP PVC BI 
rögzítéséhez

Vasbeton szerkezet

Elválasztó elem

IDROSTOP PVC BI

Szomszédos vasbeton 
szerkezet
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két módszer alkalmazásával lehet tömíteni.

Az első módszer szerint a betonozás előtti fázisban a cső körül (a fal 

felezővonalának megfelelően) IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó bentonitos 

szalagot kell elhelyezni. Az második módszer szerint egy darab MAPEPROOF 

bentonitos lapot kell alkalmazni, az átmenő elemnek megfelelően, a már 

lerakott bentonitos lappal átfedésben. A lerakott bentonitos lap széleit 

MAPEPROOF MASTIC fugázó pasztával kell tömíteni (7.58. ábra).

.

Az alaplemezen átmenő csővezetékek (7.59. ábra) esetében MAPEPROOF 

szövetet a csővezeték körül megfelelő formára kell alakítani, és az áthaladó 

csővezeték külső részét az alábbiak szerint tömíteni kell:

- MAPEPROOF SEAL természetes nátrium-bentonit port kell szórni a 

szövet alá;

7.58. ábra: Falon átmenő csővezeték tömítésének technikája
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7.60a. ábra: Az alaplemezen átmenő csővezeték tömítése: 
MAPEPROOF SEAL alkalmazása az átmenő csővezeték körül

7.60b. ábra: MAPEPROOF MASTIC alkalmazása a vízzáró 
lap felett

7.60c. ábra: Az IDROSTOP B25 lerakása

Vasbeton alaplemez

IDROSTOP B25

MAPEPROOF

Átmenő cső

MAPEPROOF MASTIC

külső belső
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- IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó bentonitos szalagot kell 

elhelyezni az átmenő csővezeték körül és a MAPEPROOF felett;

- MAPEPROOF MASTIC természetes nátrium-bentonit alapú és 

képlékenyítő adalékokat tartalmazó bentonitos fugázó pasztával tömítést 

kell végezni a bentonitos szalag felett.

7.59. ábra: Az alaplemezen átmenő csővezeték tömítése

7.60d. ábra: Az IDROSTOP B25 rögzítése fémszál 
segítségével

7.60E. ÁBRA: úJABB FUGÁZÁS MAPEPROOF MASTIC 
ALKALMAZÁSÁVAL

alaplemez

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat
MAPEPROOF

Vasbetonból készült 
szerelőbeton
Talaj

MAPEPROOF SEAL

IDROSTOP B25

MAPEPROOF MASTIC

Átmenő csővezeték
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7.10 SZÁRÍTÓAKNA TÖMÍTÉSE
Abban az esetben, ha az alaplemez kivitelezésére szolgáló területen 

szárítóaknákat kell alkalmazni, akkor ezeket tömíteni kell (7.61. ábra és 

7.62. ábra). Hangsúlyozzuk, hogy a csövet az alaplemezhez szerkezeti  

lehorgonyzással rögzíteni kell. A MAPEPROOF lapok lehelyezése és a 

szárítóakna körüli megfelelő kialakítása után el kell végezni az átmenő cső 

tömítését, a következő módszer alkalmazásával:

- MAPEPROOF SEAL természetes nátrium-bentonit port kell szórni a szövet 

alá;

- IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó bentonitos szalagot kell helyezni az 

átmenő csővezeték köré és a MAPEPROOF felett;

- MAPEPROOF MASTIC természetes nátrium-bentonit alapú és képlékenyítő 

adalékanyagokat tartalmazó bentonitos fugázó pasztával tömítést kell végezni 

a bentonitos szalag felett.

Ezt követően kell a szárítóakna fejrésze körül a zsaluzatot elhelyezni, az 

alaplemez betonozása közben történő védelme érdekében.

Az alaplemez betonjának megszilárdulását követően IDROSTOP B25 szalagot 

kell	 a	 szárítóakna	 köré	 tekerni,	 és	 bő	 mennyiségű	 MAPEPROOF SEAL 

természetes nátrium-bentonit port kell leszórni. A szárítóaknának az aknafejre 

helyezett és csavarkötéssel rögzítendő fedőlappal történő mechanikus lezárása 

előtt az aknaperem és a fedőlap között MAPEPROOF SWELL	egykomponensű	

hidraulikus paszta segítségével tömítést kel végezni. Az alaplemezben az 

említett munkák elvégzésére meghagyott üreget 0,25% MAPECURE SRA 

utókezelő	 szerrel	 és	 30	 s%	 5	 –	 8-10	 mm	 szemcseméretű	 kavicszúzalékkal	

adalékolt MAPEGROUT COLABILE	 zsugorodáskompenzált,	 szálerősítésű	

betonjavító habarccsal kell kitölteni.
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7.61. ábra: A MAPEPROOF SWELL besajtolása az akna és a 
fedőlap közötti hézag tömítése érdekében
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7.11 GÉPJÁRMŰLEHAJTÓ VÍZSZIGETELÉSE
Földalatti	szintre	vezető	gépjárműlehajtó	kivitelezése	szerkezeti	szempontból	

két különböző módon történhet:

(a) vasbeton fedőlappal, amely szerkezetileg független az építmény többi 

részétől, és amely közvetlenül a talajra van helyezve;

(b) alaplemezzel és megfelelő függőleges falakkal, amelyek részben a lehajtó 

alá benyúló szekrényes szerkezetet alkotnak, és amely a lehajtó vasbeton 

fedőlapjára támaszkodik.

Az első esetben a vízszigetelést (7.63. ábra) kivitelezése több fázisban történik, 

mivel a lehajtó és az alaplemez szintje különböznek egymástól. A két szerkezet 

illesztésénél bentonitlapokból kettős réteget kell kialakítani. A következő 

módon kell eljárni:

- Két MAPEPROOF lapot kell lehelyezni, olyan módon, hogy a polipropilén 

7.62. ábra: Az alaplemezben lévő szárítóakna tömítési technikája

alaplemez

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat
MAPEPROOF

Vasbetonból készült 
szerelőbeton
Talaj

MAPEPROOF SEAL

IDROSTOP B25

Vas fedőlap

MAPEPROOF MASTIC

MAPEGROUT COLABILE

Beton

MAPEPROOF SWELL

Lehorgonyzó elemek

Csavar
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geotextília	 alsó	 része	 (sötét	 színű	 szövet)	 legalább	 10	 cm-es	 átlapolással	

legyen a zsaluzat belső felületére helyezve. A lapokat hozzávetőleg 50 cm-

enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek segítségével 

kell a szerelőbetonon rögzíteni. Ügyelni kell a lapok megfelelő módon történő 

lehelyezésére,	a	gyűrődések	keletkezésének	elkerülése	érdekében.

- A betonozás alatt a két MAPEPROOF réteg szélső sávját polietilén fólia 

alkalmazásával kell védeni.

- IDROSTOP PVC BI	előformázott,	jó	minőségű	PVC	extrudálásával	előállított	

vízzáró elemet kell alkalmazni, az alaplemez vastagságának felénél, a fal-

armatúra egyik oldalától és a vízzáró elem másik oldalától egy csatlakoztató 

fémhuzal alkalmazásával kifeszíteni.
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7.63. ábra: Az építmény többi részétől szerkezetileg független garázslehajtójának vízszigetelése

 alaplemez

csatlakoztató acélrudak

Alaplemez minőségű 
vasbeton védőburkolat
MAPEPROOF

Vasbetonból készült 
szerelőbeton

Földfeltöltés

IDROSTOP PVC BI

Lehajtó

csapadékvízgyűjtő csatorna

MAPEFLEX PU 45 és 
MAPEFOAM zsineg
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- Ezután kell elvégezni az alaplemez betonozását.

- A lehajtó szerelőbetonjára MAPEPROOF lapot kell helyezni, és a polietilén 

fólia előzetes eltávolítása után a két korábban lerakott rétegre tenni. A lehajtó 

betonozása	előtt	el	kell	helyezni	a	csapadékvíz	összegyűjtésére	szolgáló	 fém	

csatornát, amelyet megfelelő lehorgonyzó elemek segítségével kell a lehajtó 

betonvasalásához rögzíteni.

A második esetben a szekrényes szerkezet vízszigetelésének kivitelezését a 

függőleges felületek betonozás utáni vízszigetelésénél elmondottak szerint 

kell végezni (7.7.1. pont). Ezután a MAPEPROOF lapot be kell hajtani a lehajtó 

alá, amelynek vízszigetelését az alábbiak szerint kell végezni.

- A kezelendő felületnek tisztának, olajtól, zsaluleválasztó szertől, zsírtól, 

szennyeződésektől és általában minden olyan idegen anyagtól mentesnek 

kell lennie, amely leronthatja a cementes vízszigetelő termék tapadását. Ezért 

a felületet száraz homokkal ellenőrzött nyomáson végzett homokfúvás vagy 

nagynyomású (150-180 atm) vízzel végzett mosás révén megfelelően meg kell 

tisztítani.

- A felületi egyenetlenségeket és a kavicsfészkeket MAPEGROUT RAPIDO 

gyorskötésű	 és	 gyorsszáradású,	 zsugorodáskompenzált,	 szálerősítésű	

betonjavító habarcs vagy – alternatív megoldásként – PLANITOP 400 

gyorskötésű,	 zsugorodáskompenzált,	 tixotróp	 betonjavító	 habarcs	

alkalmazásával meg kell szüntetni.

- MAPELASTIC FOUNDATION	kétkomponensű,	rugalmas,	mind	pozitív	mind	

pedig (max. 1,5 atm, azaz 15 vízoszlopméter) negatív irányú víznyomásnak 

kitett	 betonfelületek	 vízszigetelésére	 alkalmas	 cementkötésű	 habarcsot	 kell	

felhordani. A termék felhordását ecset, henger vagy szórókészülék segítségével 

kell végezni, úgy, hogy a végső rétegvastagság legalább 2 mm legyen. Az első 

réteg felhordása után körülbelül 4 órával, azonban kizárólag az első réteg 

tökéletes megszáradása után el lehet végezni a második réteg felhordását. 
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7.12 TISZTÍTÓMEDENCÉK (ÜLEPÍTŐMEDENCÉK) 

VÍZSZIGETELÉSE
Szenny vizet  tartalmazó medencék esetén (7.64. ábra) a vízszigetelő rendszer 

kialakítása előtt bizonyos előzetes munkálatok elvégzésére van szükség, az 

alábbiak szerint.

- A medence belső felületeinek (fenék és falak) tisztának, olajtól, 

zsaluleválasztó szertől, zsírtól, szennyeződésektől és általában minden 

olyan idegen anyagtól mentesnek kell lennie, amely kedvezőtlen hatással 

lehet a vízszigetelő rendszer kialakítására. Ezért a felületet száraz homokkal 

ellenőrzött nyomáson végzett homokfúvás vagy nagynyomású (150-

180 atm) vízzel végzett mosás révén megfelelően meg kell tisztítani.

- A medence feneke és a függőleges falak között, valamint a szomszédos 

falak között 5x5 cm oldalhosszúságú háromszög alakú egyenes holkert kell 

kialakítani, ennek érdekében EPORIP	 kétkomponensű,	 oldószermentes	

epoxi ragasztót kell simítókanál vagy ecset segítségével felhordani, majd 

a még friss felületre PLANITOP 430 zsugorodáskompenzált, tixotróp, 

szálerősítéses	 (finom	 szemcsés),	 közepes	mechanikai	 ellenálló	 képességű	

(30 MPa) javítóhabarcsot kell felhordani, a betonfelület kijavítása érdekében.

- Az aljzat felületi egyenetlenségeit MAPEFINISH	 kétkomponensű,	

cementkötésű	 habarcs	 alkalmazásával	 kell	 kijavítani,	 amelyet	 simítókanál	

segítségével kell a felületen 2-3 mm rétegvastagságban elteríteni. A 

MAPEFINISH megfelelő megszáradása után a kád belső felületeire (a fenékre 

és a falakra) TRIBLOCK P	 háromkomponensű,	 nedves	 aljzatok	 (egyebek	

mellett rendkívül sima aljzatok, például kerámiacsempe, gres, márvány 

stb.) párazárására szolgáló epoxi-cement alapozót kell felhordani, és ezzel 

a felszivárgó vízzel szemben hatékony védőréteget kialakítani. Ez a réteg 

egyúttal a következő vízzáró réteg jó tapadását is biztosítja. A TRIBLOCK 

P alapozót megfelelő hígítás után két rétegben, ecset, henger vagy airless 
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7.64. ábra: Ülepítő kád, előrehaladottan károsodott 
állapotban
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szórás révén kell a kezelendő felületre felhordani. A felhordást két egymást 

keresztező irányú rétegben kell végezni, a rétegek homogenitására megfelelő 

figyelmet kell fordítani. A második réteget 4-6 óra elteltével lehet felhordani.

- A TRIBLOCK P alapozó második rétegének felhordása után 

körülbelül 24 órával a kád belső felületeire (a fenékre és a falakra) 

DURESIL EB hidrokarbongyantával és speciális adalékanyagokkal 

módosított,	 kétkomponensű,	 saválló,	 fagyálló	 és	 a	 napsugarak	 hatásának	

ellenálló epoxifesték védőréteget kell felhordani ecset, henger vagy 

airless szórás révén, legalább két rétegben. Két réteg felhordása 

között a környezeti körülményektől függően 6-24 órának kell eltelnie.

- Tökéletes megszilárdulása után a DURESIL EB érintkezésbe 

kerülhet a szennyvízzel, ezért a tisztítómedencék (ülepítőmedencék) 

és a szennyvízcsatornák védelmére használható. A DURESIL EB réteg 

ellenáll a savak, a híg lúgok, a sók, az ásványolajok, a szénhidrogének 

és a legjelentősebb agresszív vegyi anyagok (kloridok, szulfátok, 

szulfidok) hatásának, és megvédi a felületet a szén-dioxidos 

telítéstől, valamint a fagyási-olvadási ciklus károsító hatásaitól.

7.13 ÜZEMBE HELYEZETT VÍZELVEZETŐ RENDSZER 
VÍZSZIGETELÉSE
Valamely üzembe helyezett vízelvezető rendszer vízszigetelésekor megfelelő 

figyelmet kell fordítani a MAPEPROOF lehelyezésére (a függőleges falakra 

történő felhelyezésére) a falban a záróelemek behelyezésére szolgáló lyukaknál. 

250 g/m2	fajlagos	tömegű	nem	szőtt	szövetet	kell	a	felületre	azonnal	leteríteni,	

a vízszigetelés védelme érdekében, úgy, hogy lehetővé tegye a szerkezet 

talajjal való betemetését a vízelvezető rendszer alaplemezének szintjéig.

 

A betemetést laza homogén, finom vagy kevert talajjal kell végezni, 40-50 

cm-es, jól tömörített rétegekben, az üregek megszüntetése és a rendszer 
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lehető legjobb körülhatárolása érdekében. Ezután a vízszintes lerakási felület 

szabályozása érdekében körülbelül 10 cm vastagságú szerelőbetont kell 

készíteni, amelyre majd a MAPEPROOF szövetet kell teríteni, amelyet ezt 

megelőzően a záróelemek behelyezésére szolgáló lyukak belsejébe be kell 

hajtani, ezt követően kell elvégezni az épületfalak és a vízelvezető rendszer 

közötti munkahézagok IDROSTOP B25 alkalmazásával történő tömítését 

(a csatlakoztató acélrudak között). A MAPEPROOF szövetet ezután kell a 

vízelvezető rendszer alaplemezének zsaluzatán, majd a szerelőbetonon 

elhelyezni, megfelelő átfedéssel a vízszintes felületen. A MAPEPROOF 

tekercseket úgy kell elhelyezni, hogy a polipropilén geotextília alsó része (sötét 

színű	szövet)	a	zsaluzat	homlokzati	részén	legyen,	míg	a	felső	része	(fehér	színű	

nem szőtt szövet) befelé nézzen, azaz látható legyen. A lerakáskor legalább 

10 cm-es átlapolást alkalmazni, és a zsaluzaton hozzávetőleg 30 cm-enként, a 

szerelőbetonon körülbelül 50 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén 

rögzítő alátétek segítségével kell rögzíteni. Az alaplemez betonvasalásának 

elhelyezését	 erre	 a	 célra	 szolgáló	 műanyag	 távtartók	 alkalmazásával	

kell végezni, amelyek biztosítják, hogy a beton megfelelően ráfolyjon a 

betonvasakra, és megfelelő betonszerkezet alakuljon ki. A betonvasak 

elhelyezése után kell elvégezni a vízelvezető rendszer alaplemezének 

betonozását, a 6. fejezetben megadott előírások betartásával. Az alaplemez 

betonozásának befejezése és a beton megszilárdulása után el kell végezni a 

vízelvezető rendszer alaplemeze és a függőleges falai közötti munkahézagok 

tömítését, IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó bentonitos tömítő 

szalaggal, amelyet a függőleges falakon és a csatlakoztató acélrudak között 

a felezővonalban 25 cm-enként szegecseléssel rögzíteni kell. Ezután zárni kell 

a zsaluzatot, és el kell végezni a vasbeton falak betonozását (a 6. fejezetben 

megadott betonozási előírásokkal összhangban). A függőleges falakon 

minden munkahézagnál meg kell ismételni az IDROSTOP B25 alkalmazásával 

végzett tömítési eljárást, ügyelve, hogy a falak között függőlegesen elhelyezett 

és a vízszintes felületen elhelyezett szalagok egymás mellé illesztése legalább 

6 cm hosszon történjen. Alternatív megoldásként IDROSTOP víz hatására 

duzzadó szalag is használható, amelynek segítségével 5 atm víznyomásig 

vízzáró munkahézagokat lehet kialakítani. A falbeton megszilárdulása után a 
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7.65. ábra: MAPEPROOF és MAPELASTIC FOUNDATION 
közötti tömítés kivitelezése MAPEPROOF MASTIC 
alkalmazásával

betonfal
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vasbeton felületet a következő módon kell kiegyenlíteni: 1-2 cm mélységben 

el kell távolítani a távtartókat, az összes egyenetlenséget meg kell szüntetni, a 

kavicsfészkeket PLANITOP 400	gyorskötésű,	zsugorodáskompenzált,	tixotróp	

betonjavító habarcs vagy PLANITOP 430	 finomszemcsés,	 szálerősítésű	

zsugorodáskompenzált tixotróp betonjavító habarcs vagy a MAPEGROUT 

termékcsaládhoz tartozó termékek alkalmazásával ki kell javítani.

A vízelvezető rendszer falának felső részét legalább 50 cm szélességben két 

rétegben felhordott MAPELASTIC FOUNDATION	 cementkötésű	 habarcs	

alkalmazásával vízszigetelni kell, úgy, hogy a rétegvastagság ne legyen kisebb, 

mint 2 mm.

Ezt követően kell a MAPEPROOF tekercseket felülről kiindulva, a MAPELASTIC 

FOUNDATION réteg és a MAPEPROOF lapok között legalább 20 cm átlapolással 

felhelyezni. A két rendszer illesztésénél MAPEPROOF MASTIC alkalmazásával 

fugázást kell végezni, a MAPELASTIC FOUNDATION réteg felett (7.65. ábra). 

Betonozás utáni alkalmazás esetén a bentonitos lapokat úgy kell lehelyezni, 

hogy	 polipropilén	 geotextília	 felső	 része	 (fehér	 színű	 nem	 szőtt	 szövet)	 a	

vasbeton	 falon	 legyen,	 míg	 az	 alsó	 része	 (sötét	 színű	 szövet)	 kifelé	 nézzen.	

Hangsúlyozzuk, hogy mindig a MAPEPROOF geotextília felső részének (fehér 

színű	nem	szőtt	szövet)	kell	érintkeznie	a	vízszigetelendő	felülettel.	Ügyelni	kell	

a	lapok	megfelelő	módon	történő	lehelyezésére,	a	gyűrődések	keletkezésének	

elkerülése érdekében. Lerakáskor az esetleges átmenő csővezetékeknél a 

vízzáró lapokat ki kell vágni, olyan módon, hogy tökéletesen rásimuljanak az 

átmenő elemekre (lásd a 7.9. pontot). A MAPEPROOF lerakásának végén 250 

g/m2	 fajlagos	 tömegű	 nem	 szőtt	 szövetet	 kell	 leteríteni	 a	 vízszigetelésnek	

laza homogén, finom vagy kevert talajjal való betemetés alatti védelme 

érdekében, amit 40-50 cm-es, jól tömörített rétegekben kell végezni, az üregek 

megszüntetése és a rendszer lehető legjobb körülhatárolása érdekében. A 

vízelvezető rendszer vízszigetelését (7.64/2. ábra) belülről is el kell végezni, 

annak érdekében, hogy az esővíz ne juthasson be a vasbeton szerkezetbe, 

és ne idézhesse elő annak tönkremenetelét, illetve ne csökkenjen a rendszer 

hasznos élettartama. A kezelendő felületnek szilárdnak és tökéletesen 
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tisztának kell lennie. Ennek érdekében a cementtej-nyomokat, a morzsolódó 

részeket, az esetleges port, zsírfoltokat, a zsaluleválasztó olaj nyomait 

homokfúvás vagy nagynyomású vízzel végzett mosás révén megfelelően meg 

kell tisztítani. A felület előkészítését a vízelvezetőrendszer-fal külső felületének 

az előzőekben ismertetett módon történő előkészítésével megegyező 

módon kell végezni, míg a vízszigetelést MAPELASTIC FOUNDATION 

kétkomponensű,	 rugalmas,	mind	pozitív,	mind	negatív	 irányú	víznyomásnak	

kitett	 betonfelületek	 vízszigetelésére	 alkalmas	 cementkötésű	habarccsal	 kell	

végezni. A burkolatban lévő lyuknak megfelelően speciális MAPEBAND lúgálló 

gumírozott mandzsettát kell alkalmazni, amelyet MAPELASTIC FOUNDATION 

segítségével kell felragasztani. A MAPELASTIC FOUNDATION felhordását 

ecset vagy henger segítségével kell végezni, úgy, hogy a végső rétegvastagság 

legalább 2 mm legyen. Az első réteg felhordása után körülbelül 4 órával, 

azonban kizárólag az első réteg tökéletes megszáradása után el lehet végezni 

a második réteg felhordását.
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7.66.	ábra:	Polietilén	fólia	alkalmazása	szabályos	felületű	
betonlap készítésénél

7.68. ábra: Bentonitos lapok függőleges falra és vízszintes 
felületre helyezése

7.67. ábra: Mérés a MAPEPROOF lapok vágásának 
meghatározásához. A MAPEPROOF lap lehelyezésével 
legalább a gödör fenekétől számított 1 méteres 
magasságban kell indulni.

7.64/2. ábra: Üzembe helyezett vízelvezető rendszer vízszigetelése

Vasbeton fal

Záróelem

MAPELASTIC 
FOUNDATION
A vízelvezető rendszer 
fala
Nem szőtt szövet, 250 
g/m2

Talaj

Csatlakoztató acélrudak

IDROSTOP B25

MAPEBAND

MAPEFLEX PU 45

Leeresztő

A vízelvezető rendszer 
alaplemeze
MAPEPROOF MASTIC

Csapadékvízgyűjtő

MAPEPROOF

Vasbetonból készült 
szerelőbeton
Lejtős aljzat
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7.14 MILÁNÓI MÓDSZERREL KIVITELEZETT SZERKEZETEK 
VÍZSZIGETELÉSE
A Milánói (felső födémes) módszert a 4. fejezet ismerteti. Az ilyen módszerrel 

kivitelezett szerkezet vízszigetelését felülről lefelé kell végezni, amilyen 

módon a teljes épületszerkezet kivitelezése is történt (7.65/2. ábra). Az 

ideiglenes létesítmények kivitelezése után el lehet készíteni a munkagödröt 

a felső födémlemez vastagságának megfelelően, amelynek betonozása így 

közvetlenül a talajon történik, ahol a trapézlemezek vagy a polietilén fóliák 

(7.66. ábra) elhelyezése is történik, a végső külső megjelenés javítása érdekében. 

A megszilárdulás befejeződése után kell a födémlemez alatti munkagödröt 

elkészíteni, megfelelő átjárókon vagy megközelítő rámpákon keresztül. Különös 

figyelmet kell fordítani a vízhatlan takarórétegre a födémlemezfejeknek a 

szádfalakhoz történő lehorgonyzásakor, mivel az ilyen részletek betartása 

biztosítja a vízhatlan medence kialakítását. A közbenső födémlemezek 

kivitelezése után, miután elkészült az építési gödör a födémlemez alsó 

oldalának szintjéig, el kell végezni az építési gödör szádfalainak nagynyomású 

(180-300 atm) vizes mosását, ezt követően pedig a felületet 0,25% MAPECURE 

SRA utókezelő szerrel adalékolt MAPEGROUT T60 szulfátálló, szálerősítéses, 

tixotróp betonjavító habarccsal elő kell készíteni.

Ezután kell a MAPEPROOF lerakását elvégezni, az építési gödör aljától számítva 

legalább 1 méteres magasságból kiindulva (7.67. ábra). A lerakáskor legalább 

10 cm-es átlapolást alkalmazni, és a lapokat hozzávetőleg 30 cm-enként szegek 

és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek segítségével kell rögzíteni. A 

MAPEPROOF lapokat a talajra kell lerakni (7.68. ábra), a lapokat pedig polietilén 

fóliával kell védeni, olyan módon, hogy biztosítva legyen, hogy a MAPEPROOF 

lapokban a beton nem okoz kárt, illetve a lapok a további munkálatok során 

változatlan állapotban, védve maradnak. A bentonitos lapokat, valamint 

a szádfalakat ezután át kell fúrni, a födémlemezek lehorgonyzásához 

szükséges fém csatlakozóelemek becementezése érdekében. Az említett 

csatlakozóelemek tömítését MAPEPROOF MASTIC természetes nátrium-

bentonit alapú és képlékenyítő adalékanyagokat tartalmazó bentonitos fugázó 

7.69. ábra: Fém csatlakozó elem fugázása MAPEPROOF 
MASTIC alkalmazásával

7.70. ábra: MAPELASTIC FOUNDATION alkalmazása 
szádfalkoszorún

7.71. ábra: Tömítés kialakítás MAPELASTIC FOUNDATION 
és MAPEPROOF között MAPEPROOF MASTIC segítségével, 

majd IDROSTOP B25 felhelyezése és rögzítése 
szegecseléssel

vizszigeteles.indd   80 4/12/12   2:46 PM



Műszaki füzetek

FÖLDALATTI SZERKEZETEK VÍZSZIGETELÉSE

pasztával kell elvégezni (7.69. ábra). A leírtakat valamennyi köztes födémlemez 

esetében el kell végezni, az alaplemez szintjének eléréséig, ahol – a többi 

födémlemeztől eltérően – a lerakott MAPEPROOF lapokat nem kell polietilén 

fóliával védeni, hanem a bentonitos lapokat át kell lapolni a szerelőbeton 

felületén lehelyezett lapokkal. A vízszigetelő réteg folyamatosságának 

biztosítása érdekében a MAPEPROOF lapokat át kell lapolni a födémlemezek 

betonozása előtt lerakott MAPEPROOF lapokkal.

A szádfalkoszorút szintén vízszigetelni kell. Először nagynyomású (180-

300 atm) vízzel kell lemosást végezni, majd a felületet PLANITOP 400 

gyorskötésű,	 zsugorodáskompenzált,	 tixotróp	 betonjavító	 habarcs	 vagy	

PLANITOP 430	finomszemcsés,	szálerősítésű	zsugorodáskompenzált	tixotróp	

betonjavító habarcs vagy a MAPEGROUT termékcsaládhoz tartozó termékek 

alkalmazásával elő kell készíteni. A felület előkészítése és kijavítása után 
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7.65/2. ábra: Top-Down építkezés közbenső födémlemezének vízszigetelése

7.72. ábra: A MAPEPROOF SWELL rásajtolása az IDROSTOP 
B25 tömítésre

7.74. ábra: A födémlemez betonozása előtt lehelyezett 
MAPEPROOF, olyan módon lerakva, hogy biztosítva legyen 
az átlapolás a később a függőleges felületre felhelyezett 
MAPEPROOF lapokkal

Talaj

Polietilén védőfólia

Közbenső födémlemez

MAPEPROOF darabok

MAPEPROOF MASTIC

Lehorgonyzó elemek a szádfalhoz 
rögzítéshez
Szádfal

IDROSTOP B25

Csatlakoztató acélrudak

Vasbeton támaszfal

A szádfal szabályozása

MAPEPROOF
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MAPELASTIC FOUNDATION	 cementkötésű	 habarcsot	 kell	 két	 rétegben,	

henger, ecset vagy festékszóró készülék segítségével felhordani, úgy, hogy a 

teljes rétegvastagság ne legyen kisebb, mint 2 mm (7.70 ábra). Az első réteg 

felhordása után körülbelül 4 órával – azonban kizárólag az első réteg tökéletes 

megszáradása után – lehet a második réteget felhordani. A MAPELASTIC 

FOUNDATION habarcsot fel kell kenni a koszorúgerenda teljes elülső felületére 

és az alsó részére, valamint a szádfal felső felületére, olyan módon, hogy a 

MAPEPROOF lapokat legalább 30 cm-rel átlapolja, és a vízszigetelési rendszert 

hermetikusan lezárja. A MAPEPROOF és a MAPELASTIC FOUNDATION közötti 

illesztéseket IDROSTOP B25 segítségével kell tömíteni.

Ilyen esetekben a tömítést a MAPELASTIC és a MAPELASTIC FOUNDATION 

között MAPEPROOF MASTIC fugázóanyaggal lehet erősíteni (7.71. ábra)az 

IDROSTOP B25 alkalmazása előtt, amely fölé MAPEPROOF SWELL préselhető 

be (7.72. ábra).

7.73. ábra: Előzőleg betonozott fedőlemez alatt kivitelezett 
munkagödör

7.75. ábra: A betonban a függőleges falak betonozásának 
lehetővé tétele érdekében meghagyott lyuk 

7.76 - Koszorúgerenda vízszigetelése

Fal

Szabályozó réteg

MAPEPROOF

Vasbeton fal

IDROSTOP B25

MAPELASTIC FOUNDATION

Koszorúgerenda

Talaj
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8. MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYEK FÖLD ALATTI 
RÉSZÉNEK VÍZSZIGETELÉSE
Az eddigiekben új épületszerkezetek vízszigetelésének kivitelezési kérdéseivel 

foglalkoztunk. Sokkal gyakrabban van szükség azonban olyan meglévő 

építmények hidraulikus zárásának (tömítésének) megvalósítására, amelyeknél 

a tervezési és kivitelezési fázisban nem irányozták elő vízszigetelési rendszer 

alkalmazását.

Ezenkívül sokszor előfordul, hogy olyan meglévő vízszigetelő rendszeren kell 

beavatkozást végezni, amely nem látja el megfelelően funkcióját.

Az alábbiakban néhány olyan helyzetet mutatunk be, ahol meg kell vizsgálni 

a	meglévő	szerkezetek	állapotát,	egyidejűleg	meghatározva	az	alkalmazandó	

megfelelő	műszaki	megoldást,	a	felhasználandó	termékeket,	illetve	a	termékek	

alkalmazásának, illetve lehelyezésének módozatait; egyúttal megadjuk a 

műszaki	specifikációkat	is.

 

8.1 FÖLDALATTI ÜREG BÉLELÉSE
Abban az esetben, ha valamely föld alatti üregbe víz hatol be, akkor különböző 

beavatkozásokra van lehetőség:

•	 a	függőleges	felületek	vízszigetelése	(MAPELASTIC FOUNDATION)

•	 a	 vízszintes	 és	 a	 függőleges	 felületek	 vízszigetelése	 (MAPEPROOF vagy 

MAPEPROOF és MAPELASTIC FOUNDATION együtt)

 

Az alábbiakban ismertetjük a fent említett típusú beavatkozásokat, ismertetjük 

a beavatkozások menetét, illetve a vízszigetelési munkák kivitelezését.
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8.1a. ábra: Munkahézag tömítése: bontás a munkahézag 
körül körülbelül 6 cm mélységig

8.1b. ábra: A MAPEPROOF SWELL besajtolása

8.1c. ábra: MAPEPROOF SWELL alkalmazásával tömített 
munkahézag
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8.1.1 FÜGGŐLEGES FELÜLETEK VÍZSZIGETELÉSE
Ilyen típusú beavatkozást kell végrehajtani minden olyan esetben, amikor a 

függőleges falakon keresztül víz hatol be, elsősorban a talajban jelenlévő víz 

felszivárgása következtében. Ilyen esetekben a beavatkozás kizárólag a föld 

alatti falat érinti, és a felületre MAPELASTIC FOUNDATION	kétkomponensű,	

rugalmas, mind pozitív mind negatív irányú víznyomásnak kitett felületek 

vízszigetelésére	 alkalmas	 cementkötésű	 habarcsot	 kell	 felhordani.	 Az	

alábbiakban bemutatjuk az eljárás különböző fázisait.

Betonfalak

- A tönkrement vakolat eltávolítása, egészen az alatta lévő falfelületig.

- Az esetleges kavicsfészkek megszüntetése és a függőleges falfelület 

előkészítése PLANITOP 400	 gyorskötésű,	 zsugorodáskompenzált,	

tixotróp betonjavító habarcs vagy MAPEGROUT 430 finomszemcsés, 

szálerősítésű	zsugorodáskompenzált	 tixotróp	betonjavító	habarcs,	esetleg	

a MAPEGROUT termékcsaládhoz tartozó más termék alkalmazásával.

- Az aljzatban esetleg jelenlévő munkahézagok (8.1. ábra) és repedések, 

a vasbeton falakon átmenő csővezetékek stb. (8.2. ábra) vízátnemeresztő 

módon történő tömítése MAPEPROOF SWELL	egykomponensű	hidraulikus	

paszta segítségével. Az átmenő elemek körül, illetve a repedéseknél és 

a munkahézagoknál – megfelelő mechanikus szerszámok segítségével 

– előzetesen bontást kell végezni, legalább 6 cm mélységig. A régi aljzat 

és a helyreállított közötti munkahézagok tömítése MAPEPROOF SWELL 

besajtolásával, majd az aljzat MAPEGROUT T40 vagy MAPEGROUT BM 

habarcs segítségével történő kijavításával történik. Abban az esetben, ha a 

bontási fázis során víz hatolna be, a vízáramot LAMPOSILEX vízbetörések 

megszüntetésére szolgáló gyorskötő és gyorsszáradású hidraulikus 

kötőanyag alkalmazásával kell megszüntetni (8.3. ábra). 

8.2. ábra: Átmenő csővezeték tömítése MAPEPROOF SWELL 
besajtolásával, majd a tömítés MAPEGROUT BM habarccsal 

történő fedése

8.1e. ábra: Tömített és kijavított munkahézag

8.1d. ábra: A MAPEPROOF SWELL fedése MAPEGROUT T40 
habarccsal
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- A felület előkészítése és kijavítása után MAPELASTIC FOUNDATION 

cementkötésű	habarcsot	kell	két	rétegben,	henger,	ecset	vagy	szórókészülék	

segítségével felhordani, úgy, hogy a teljes rétegvastagság ne legyen 

kisebb, mint 2 mm. Az első réteg felhordása után körülbelül 4 órával – 

azonban kizárólag az első réteg tökéletes megszáradása után – lehet a 

második réteget felhordani. A MAPELASTIC FOUNDATION tökéletes 

megszilárdulása után lehet az újonnan létrehozott vízszigetelő rendszer 

felett egy réteg POROMAP INTONACO makroporózus szárítóhabarcsot 

felhordani	 (a	 műszaki	 leírásban	 megadottak	 betartásával),	 amely	 a	

kondenzációgátló	„tüdő”	szerepét	fogja	ellátni.

Téglafalak

- A vakolat eltávolítása, egészen az alatta lévő téglafal-felületig.

- A falon átmenő csővezetékeket stb. MAPEPROOF SWELL 

egykomponensű	hidraulikus	paszta	segítségével	kell	tömíteni.	Az	átmenő	

elemek körül megfelelő mechanikus szerszámok segítségével előzetesen 

bontást kell végezni, legalább 6 cm mélységig. Ezután az átmenő testek 

köré MAPEPROOF SWELL pasztát kell besajtolni, majd MAPEGROUT 

BM habarcs segítségével kell az aljzatot kijavítani. Abban az esetben, ha a 

bontási fázis során víz hatolna be, a vízáramot LAMPOSILEX vízbetörések 

megszüntetésére szolgáló gyorskötő és gyorsszáradású hidraulikus 

kötőanyag alkalmazásával kell megszüntetni.

- Ezután a felületen 2 cm vastagságú, fémhálóval erősített, az 

aljzathoz erősített új vakolatréteget kell kialakítani MAPEGROUT 

T60	 egykomponensű,	 szulfátálló,	 szálerősítéses,	 tixotróp	 betonjavító	

habarcs vagy MAPEGROUT BM	 kétkomponensű,	 kis	 rugalmassági	

modulusú betonjavító habarcs alkalmazásával. A fémhálóval erősített 

vakolat létrehozásának alternatívájaként a felületet MAPEGRID G 120  

lúgálló üvegszövet hálóval együtt alkalmazott PLANITOP HDM MAXI 

kétkomponensű,	 szálerősítéses,	 nagy	 duktilitású,	 puccolán	 reakciójú	
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8.3. ábra: MAPEPROOF SWELL besajtolása előzőleg 
MAPOSILEX alkalmazásával a betörő víz ellen tömített 
zónában
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habarcs segítségével lehet bevakolni.

- A vakolat megszáradása után MAPELASTIC FOUNDATION 

cementkötésű	habarcsot	kell	két	rétegben,	henger,	ecset	vagy	festékszóró	

készülék segítségével felhordani, úgy, hogy a teljes rétegvastagság ne 

legyen kisebb, mint 2 mm. Az első réteg felhordása után körülbelül 4 órával 

– azonban kizárólag az első réteg tökéletes megszáradása után – lehet 

a második réteget felhordani. A MAPELASTIC FOUNDATION tökéletes 

megszilárdulása után lehet az újonnan létrehozott vízszigetelő rendszer 

felett egy réteg POROMAP INTONACO makroporózus szárítóhabarcsot 

felhordani	 (a	 műszaki	 leírásban	 megadottak	 betartásával),	 amely	 a	

kondenzációgátló	„tüdő”	szerepét	fogja	ellátni.

8.1.2 VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES FELÜLETEK VÍZSZIGETELÉSE 
MAPEPROOF ALKALMAZÁSÁVAL
Ilyen típusú beavatkozást kell végrehajtani minden olyan esetben, amikor a 

föld alatti szintre víz hatol be a padlóburkolaton vagy a függőleges falakon 

keresztül, elsősorban nyomás alatti talajvíz jelenlétének következtében. Az ilyen 

esetekben különböző módszereket és különféle termékeket lehet alkalmazni, 

az épületszerkezet tulajdonságaitól, valamint a hidrosztatikus nyomás 

nagyságától függően. Az alábbiakban ismertetjük a különböző eljárásokat.

- A földalatti szinten lévő esetleges lépcsőkarok lebontása legalább 3-4 

lépcsőfok magasságig. Hasonlóképpen le kell bontani a válaszfalakat és a 

padlózatot is.

- A függőleges falfelületet PLANITOP 400	 gyorskötésű,	

zsugorodáskompenzált, tixotróp betonjavító habarcs vagy MAPEGROUT 

430	 finomszemcsés,	 szálerősítésű,	 tixotróp	 zsugorodáskompenzált	

betonjavító habarcs, esetleg  a MAPEGROUT termékcsaládhoz tartozó más 

termék alkalmazásával elő kell készíteni.
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- Az aljzatban esetleg jelenlévő munkahézagok és repedések, az 

átmenő csővezetékek stb. vízátnemeresztő módon történő tömítése 

MAPEPROOF SWELL	 egykomponensű	 hidraulikus	 paszta	 segítségével.	

Az átmenő elemek körül, illetve a repedéseknél és a munkahézagoknál – 

megfelelő mechanikus szerszámok segítségével – előzetesen bontást kell 

végezni, legalább 6 cm mélységig. A régi aljzat és a helyreállított közötti 

munkahézagok tömítése MAPEPROOF SWELL besajtolásával, majd az 

aljzat MAPEGROUT T40 vagy MAPEGROUT BM habarcs segítségével 

történő kijavításával történik. Abban az esetben, ha a bontási fázis során 

víz hatolna be, a vízáramot LAMPOSILEX vízbetörések megszüntetésére 

szolgáló gyorskötő és gyorsszáradású hidraulikus kötőanyag alkalmazásával 

kell megszüntetni. 

- Az üregek belső felületét a függőleges és vízszintes felületekre 

helyezett MAPEPROOF segítségével bélelni kell (8.4. ábra és 8.5. ábra). 

A	geotextília	 felső	 részét	 (fehér	 színű	nem	szőtt	 szövet)	a	 szerelőbetonra,	

illetve a függőleges falakra kell helyezni, a geotextília alsó része (sötét 

színű	 szövet)	befelé	néz,	 tehát	 látható	 lesz.	 Legalább	10	 cm-es	átlapolást	

kell kialakítani a lapok között, a lapokat pedig a vízszintes felületeken 

hozzávetőleg 50 cm-enként, a függőleges felületeken hozzávetőleg 30 cm-

enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő alátétek segítségével 

az aljzathoz kell rögzíteni. A lapok lehelyezése során az esetleges átmenő 

elemek (pillérek, csővezetékek stb.) körül a lapokat ki kell vágni, hogy 

tökéletesen körülfogják az említett elemeket, amelyeket ezt követően 

IDROSTOP B25 alkalmazásával megfelelően tömíteni kell (egyes esetekben 

szükség lehet MAPEPROOF SWELL besajtolására a IDROSTOP B25 felett). 

Ügyelni	kell	a	lapok	megfelelő	módon	történő	lehelyezésére,	a	gyűrődések	

keletkezésének elkerülése érdekében.

- Amennyiben olyan vízszintes szerkezet van jelen, amelyhez az 

új alapzatot le lehet horgonyozni, akkor a MAPEPROOF lapokat ki kell 

fúrni a lehorgonyzásához szükséges fém csatlakozóelemek bekötéséhez. 
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8.5a. ábra: Vízszintes és függőleges felületen MAPEPROOF 
alkalmazásával készített belső borítás: a MAPEPROOF 
felhelyezése a falak alsó részé, a szerelőbetonra

8.5b. ábra: A vízszigetelő lapoknak a vízszintes felületre 
történő lehelyezése után kell az alaplemez és a támaszfalak 
betonozásához szükséges betonvasakat lerakni
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Ez	 a	 művelet	 lehetővé	 teszi	 az	 új	 alapzat	 vastagságának	 csökkentését,	

amennyiben a régi szerkezet az új szerkezetet ballasztként terheli. A 

MAPEPROOF átfúrását megfelelő szerkezeti számítások alapján kell végezni. 

Az említett szerkezeti számításokkal meg kell határozni az új fedőlap és a 

függőleges falak vastagságát, továbbá a vízszintes felületekhez (alaplemez) 

és a függőleges felületekhez (falak) szükséges fém csatlakozóelemek 

mennyiségét, átmérőjét és felületük négyzetméterben kifejezett nagyságát. 

A csatlakozóelemek vízszintes felületekhez történő rögzitését EPOJET 

nagyonfolyós epoxigyanta segítségével, míg a függőleges felületekhez 

történő rögzitést ADESILEX PG1	 kétkomponensű,	 tixotróp	 ragasztó	

segítségével kell végezni. Azokon a pontokon, ahol a csatlakozóelemek 

áthaladnak a MAPEPROOF lapokon, MAPEPROOF MASTIC segítségével 

fugázást kell végezni.

- A fentiekben leírtak elvégzése után a vízszintes felületre le kell 

helyezni az új vasbeton fedőlap fém betonvasalását, amelyet a MAPEPROOF 

lapoktól	 megfelelő	 műanyag	 távtartók	 segítségével	 el	 kell	 választani,	

amelyek lehetővé teszik a beton befolyását a betonvasak közé és fölé, és 

biztosítják a megfelelő betonlemez létrehozását. Ezután kell elvégezni a 

vasbeton lemez elkészítését, olyan vastagságban, hogy ellenálljon a talajvíz 

által kifejtett nyomásnak.

- Az új alaplemez betonozásának befejezése és az elkészült beton 

megszilárdulása után el kell helyezni a fal betonvasalásai között az 

IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó, természetes nátrium-bentonit 

szalagot, majd a függőleges felületek ezt követő betonozása után ezeket 

a betonfelületeket fém csatlakozóelemek segítségével (lehorgonyzás és 

tömítés) a korábbi földalatti szerkezet falaihoz kell rögzíteni; a 20x25 mm-es 

szalagot 25 cm-enként le kell szegelni. Az IDROSTOP B25 alkalmazásával 

történő tömítést a függőleges falakban lévő minden munkahézagnál el 

kell végezni, a falak között függőlegesen elhelyezett tömítőszalag és a 

vízszintesen elhelyezett tömítőszalag végeit pedig legalább 6 cm hosszon 
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kell egymás mellé illeszteni. Alternatív megoldásként IDROSTOP víz 

hatására duzzadó, a munkahézagok 5 atm víznyomásig vízzáró tömítésére 

szolgáló gumiprofilt lehet alkalmazni. Az IDROSTOP B25 alkalmazása 

előtt a felületet megfelelően meg kell tisztítani, az előzetes munkálatokból 

származó szennyeződéseket, különösképpen pedig a felületi kivérzés 

jelenségéből származó, az alaplemez betonjának tömörítése következtében 

keletkező maradványokat el kell távolítani.

- Ezután zárni kell a zsaluzatot, és el kell végezni a vasbeton támaszfalak 

betonozását, amelyeket olyan vastagságban kell készíteni, hogy ellenálljanak 

a	 talajvíz	 nyomásának.	 A	 vasbeton	 támaszfalaknak	 is	 együttműködésben	

kell lenniük a meglévő épületszerkezettel, az előbbiekben ismertetettekkel 

összhangban.
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8.4.	ábra:	MAPEPROOF	alkalmazásával	vízszintes	és	függőleges	felületen	készített	belső	borítás,	amely	műveletet	a	
vasbeton fedőlemez és a támaszfal betonozása követ

8.5c. ábra: MAPEPROOF felett készített, a hidraulikus 
nyomásnak való ellenállásra méretezett vasbeton 
fedőlemez 

8.5d. ábra: A MAPEPROOF és a MAPELASTIC FOUNDATION 
közötti hézag tömítése IDROSTOP B25 alkalmazásával

Meglévő vasbeton szerkezet

MAPEPROOF

MAPEPROOF MASTIC

Csatlakoztató elemek

IDROSTOP B25

Vasbetonból készült szerelőbeton

Talaj

Új vasbeton szerkezet, a 
hidraulikus nyomásnak való 
ellenállásra méretezve
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8.1.3 VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES FELÜLETEK 
VÍZSZIGETELÉSE KOMBINÁLT BENTONITOS-CEMENTES 
RENDSZERREL
Ilyen típusú beavatkozáskor a rendszert nem a szerkezetre gyakorolt 

hidrosztatikus nyomás függvényében kell kivitelezni (emlékeztetünk rá, 

hogy a MAPELASTIC FOUNDATION max. 1,5 atm, azaz 15 vízoszlopméter 

negatív irányú víznyomásnak képes ellenállni), hanem az alkalmazott módszer 

megválasztása két fő tényezőtől függ: a föld alatti üregben rendelkezésre álló 

tér nagyságától, valamint a munkálatok kivitelezésének idejétől. Nyilvánvaló, 

hogy a belső felületek MAPEPROOF alkalmazásával történő újraburkolása 

csökkenti a föld alatti üregben a járható felület nagyságát, amennyiben olyan 

támaszfalat kell létesíteni, amely képes ellenállni a talajvíz nyomásának; ezzel 

szemben egy cementes rendszer alkalmazásakor nem csökken a rendelkezésre 

álló tér, azonban késést okozhat a kivitelezésben, ha vasbetéttel rendelkező 

vakolatot kell kivitelezni. Ezért földalatti környezetben a legmegfelelőbb 

módszer	 kiválasztásának	 a	 műszaki	 feltételek	 és	 az	 időigény,	 valamint	 a	

gazdaságossági feltételek elemzésén kell alapulnia.

Betonfalak

- A földalatti szinten lévő esetleges lépcsőkarok lebontása legalább 3-4 

lépcsőfok magasságig. Hasonlóképpen le kell bontani a válaszfalakat és a 

padlózatot is.

- A függőleges falfelületet PLANITOP 400	 gyorskötésű,	

zsugorodáskompenzált, tixotróp betonjavító habarcs vagy MAPEGROUT 

430	 finomszemcsés,	 szálerősítésű,	 tixotróp	 zsugorodáskompenzált	

betonjavító habarcs, esetleg  a MAPEGROUT termékcsaládhoz tartozó más 

termék alkalmazásával elő kell készíteni.

- Az aljzatban jelenlévő munkahézagok, esetleges repedések, a 

vasbeton falakon átmenő csővezetékek stb. vízátnemeresztő módon 

történő tömítése MAPEPROOF SWELL	 egykomponensű	 hidraulikus	

vizszigeteles.indd   90 4/12/12   2:46 PM



Műszaki füzetek

FÖLDALATTI SZERKEZETEK VÍZSZIGETELÉSE

paszta segítségével. Az átmenő elemek körül, illetve a repedéseknél és 

a munkahézagoknál – megfelelő mechanikus szerszámok segítségével 

– előzetesen bontást kell végezni, legalább 6 cm mélységig. A régi aljzat 

és a helyreállított közötti munkahézagok tömítése MAPEPROOF SWELL 

besajtolásával, majd az aljzat MAPEGROUT T40 vagy MAPEGROUT BM 

habarcs segítségével történő kijavításával történik. Abban az esetben, ha 

a bontási fázis során víz hatolna be, a vízáramot LAMPOSILEX vízbetörések 

megszüntetésére szolgáló gyorskötő és gyorsszáradású hidraulikus 

kötőanyag alkalmazásával kell megszüntetni.

- A függőleges falakon (8.6. ábra és 8.7. ábra), valamint a vízszintes 

felületeken legalább 50 cm szélességben MAPELASTIC FOUNDATION 

cementkötésű	habarcsot	kell	két	rétegben,	henger,	ecset	vagy	festékszóró	

készülék segítségével felhordani, úgy, hogy a teljes rétegvastagság ne 

legyen kisebb, mint 2 mm. Az első réteg felhordása után körülbelül 4 órával 

– azonban kizárólag az első réteg tökéletes megszáradása után – lehet a 

második réteget felhordani.

- A vízszigetelő réteg vízszintes felületeken történő alkalmazásával 

kapcsolatban lásd a fejezet végén mondottakat.
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8.6a. ábra: A függőleges falakon MAPELASTIC 
FOUNDATION, a vízszintes felületeken MAPEPROOF 
alkalmazásával készített belső borítás: MAPELASTIC 
FOUNDATION alkalmazása a függőleges falakon és 
legalább 50 cm szélességben a szerelőbetonon

8.6c. ábra: Furatok készítése a MAPEPROOF szerelőbetonra 
történő lerakása után

8.6b. ábra: MAPELASTIC FOUNDATION alkalmazása a 
pilléreken
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8.6d. ábra: Az új szerkezet rögzítéséhez szükséges fém 
csatlakozóelemek

8.6e. ábra: A IDROSTOP B25 lerakása a MAPEPROOF és a 
MAPELASTIC FOUNDATION közötti hézag tömítéséhez

8.6f. ábra: A fém csatlakozóelemek fugázása MAPEPROOF 
MASTIC segítségével

8.7a. ábra: A vízszintes felületeken MAPEPROOF, a függőleges falakon MAPELASTIC FOUNDATION alkalmazásával 
készített belső borítás: az alaplemez és a támasztófal közötti hézag

Meglévő vasbeton szerkezet

MAPELASTIC FOUNDATION

MAPEPROOF MASTIC

Csatlakoztató elemek

IDROSTOP B25

MAPEPROOF

Vasbetonból készült szerelőbeton

Talaj

Új vasbeton szerkezet, a hidraulikus nyomásnak való ellenállásra méretezve
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8.6g. ábra: Az új betonszerkezet betonvasalásának 
elhelyezése előtt fugázott fém csatlakozóelemek 

Fig. 8.7b - Particolare tecnico di una rifodera interna eseguita applicando MAPEPROOF sulla superficie orizzontale e 
MAPELASTIC FOUNDATION sulle verticali: raccordo tra soletta e pilastro o setto.

8.6h. ábra: A hidraulikus nyomásnak való ellenállásra 
méretezett vasbeton alaplemez betonozása
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Téglafalak

- A földalatti szinten lévő esetleges lépcsőkarok lebontása legalább 3-4 

lépcsőfok magasságig. Hasonlóképpen le kell bontani a válaszfalakat és a 

padlózatot is.

- A tönkrement vakolat eltávolítása, egészen az alatta lévő falfelületig.

- A függőleges falak szabályozása, 4 cm vastagságú új, fémhálóval 

erősített, az aljzathoz erősített vakolat készítése útján, MAPEGROUT 

T60	 egykomponensű,	 szulfátálló,	 szálerősítéses,	 tixotróp	 betonjavító	

habarcs vagy MAPEGROUT BM	 kétkomponensű,	 kis	 rugalmassági	

modulusú betonjavító habarcs alkalmazásával. A fémhálóval erősített 

vakolat létrehozásának alternatívájaként a felületet MAPEGRID G 120 

lúgálló üvegszövet hálóval együtt alkalmazott PLANITOP HDM MAXI 

kétkomponensű,	 szálerősítéses,	 nagy	 duktilitású,	 puccolán	 reakciójú	

habarcs segítségével lehet bevakolni.

- A falakon átmenő csővezetékeket stb. MAPEPROOF SWELL 

egykomponensű	hidraulikus	 paszta	 segítségével	 vízátnemeresztő	módon		

tömíteni kell. Az átmenő elemek körül megfelelő mechanikus szerszámok 

segítségével előzetesen bontást kell végezni, legalább 6 cm mélységig. A 

régi aljzat és a helyreállított közötti munkahézagok tömítése MAPEPROOF 

SWELL besajtolásával, majd az aljzat MAPEGROUT BM habarcs segítségével  

kijavításával történik. Abban az esetben, ha a bontási fázis során víz hatolna 

be, a vízáramot LAMPOSILEX vízbetörések megszüntetésére szolgáló 

gyorskötő és gyorsszáradású hidraulikus kötőanyag alkalmazásával kell 

megszüntetni.

- A függőleges falakon, valamint a vízszintes felületeken legalább 50 

cm szélességben MAPELASTIC FOUNDATION	 cementkötésű	 habarcsot	

kell két rétegben, henger, ecset vagy festékszóró készülék segítségével 

felhordani, úgy, hogy a teljes rétegvastagság ne legyen kisebb, mint 2 mm. 

Az első réteg felhordása után körülbelül 4 órával – azonban kizárólag az első 
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réteg tökéletes megszáradása után – lehet a második réteget felhordani.

Vízszintes felületek

- Miután a MAPELASTIC FOUNDATION megszilárdult, le kell helyezni a 

vízszintes felületekre a MAPEPROOF lapokat, olyan módon, hogy a geotextília 

alsó	részét	(sötét	színű	szövet)	az	alapzatra	kell	helyezni,	a	geotextília	felső	

része	(fehér	színű	nem	szőtt	szövet)	felfelé	van	fordítva,	tehát	látható	lesz.	

Legalább 10 cm-es átlapolást kell kialakítani a lapok között, a lapokat pedig 

a hozzávetőleg 50 cm-enként szegek és MAPEPROOF CD polietilén rögzítő 

alátétek segítségével az aljzathoz kell rögzíteni. A lapok lehelyezése során 

az esetleges átmenő elemek (pillérek, csővezetékek stb.) körül a lapokat ki 

kell vágni, hogy tökéletesen körülfogják az említett elemeket, amelyeket ezt 

követően IDROSTOP B25 alkalmazásával megfelelően tömíteni kell (egyes 

esetekben szükség lehet MAPEPROOF SWELL besajtolására a IDROSTOP 

B25 felett). Ügyelni kell a lapok megfelelő módon történő lehelyezésére, a 

gyűrődések	keletkezésének	elkerülése	érdekében.

- A MAPEPROOF és MAPELASTIC FOUNDATION közötti hézagot 

IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó bentonitos tömítő szalaggal tömíteni 

kell. A tömítőszalagot szegecseléssel 25 cm-enként rögzíteni kell. Alternatív 

megoldásként IDROSTOP víz hatására duzzadó, a munkahézagok 5 atm 

víznyomásig vízzáró tömítésére szolgáló gumiprofilt lehet alkalmazni.

- Amennyiben olyan vízszintes szerkezet van jelen, amelyhez az 

új alapzatot le lehet horgonyozni, akkor a MAPEPROOF lapokat ki kell 

fúrni a lehorgonyzásához szükséges fém csatlakozóelemek bekötéséhez. 

Ez	 a	 művelet	 lehetővé	 teszi	 az	 új	 alapzat	 vastagságának	 csökkentését,	

amennyiben a régi szerkezet az új szerkezeten ballasztként terheli. A 

MAPEPROOF átfúrását megfelelő szerkezeti számítások alapján kell végezni. 

Az említett szerkezeti számításokkal meg kell határozni az új fedőlap és a 

függőleges falak vastagságát, továbbá a vízszintes felületekhez (alaplemez) 

és a függőleges felületekhez (falak) szükséges fém csatlakozóelemek 

átmérőjét és felületük négyzetméterben kifejezett nagyságát. A 

csatlakozóelemek vízszintes felületekhez történő bekötését EPOJET nagyon 

8.7. ábra: Vízbehatolás a vasbeton szerkezet 
munkahézagján keresztül felvonósüllyesztékben
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folyós epoxigyanta segítségével, míg a függőleges felületekhez történő 

bekötését ADESILEX PG1	kétkomponensű,	tixotróp	ragasztó	segítségével	

kell végezni. Azokon a pontokon, ahol a csatlakozóelemek áthaladnak a 

MAPEPROOF lapokon, MAPEPROOF MASTIC segítségével fugázást kell 

végezni.

- A fentiekben leírtak elvégzése után a vízszintes felületre le kell 

helyezni az új vasbeton fedőlap betonvasalását, amelyet a MAPEPROOF 

lapoktól	megfelelő	műanyag	távtartók	segítségével	el	kell	választani,	amely	

távtartók lehetővé teszik a beton befolyását a betonvasak közé és mögé, és 

biztosítják megfelelő betonlemez létrehozását. Ezt követően kell elvégezni 

a vasbeton lemez elkészítését, olyan vastagságban, hogy az ellenálljon a 

talajvíz által kifejtett nyomásnak.

 

8.2 FELVONÓSÜLLYESZTÉK TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI 
VÍZSZIGETELÉSE
Felvonósüllyeszték ellennyomásos vízszigetelését (8.7. ábra) három különböző 

módon lehet elvégezni:

1.  A vízszintes felületen habarcsfelhordás végzése IDROSILEX 

alkalmazásával, a függőleges felületeken IDROSILEX PRONTO alkalmazásával.

2.  Vízátnemeresztő burkolat kialakítása a vízszintes felületen IDROSILEX 

alapú habarcs, míg a függőleges és a vízszintes felületen MAPELASTIC 

FOUNDATION habarcs alkalmazásával.

3.  MAPEPROOF alkalmazása a vízszintes felületen, MAPELASTIC 

FOUNDATION alkalmazása a függőleges felületeken.

Mind a három módszer alkalmazása esetén először a jelenlévő munkahézagokat, 

az esetleges repedéseket, az átmenő csővezetékeket és egyéb átmenő elemeket 

MAPEPROOF SWELL	 egykomponensű	 hidraulikus	 paszta	 segítségével	

vízátnemeresztő módon tömíteni kell. Az átmenő elemek körül, illetve a 

repedéseknél és a munkahézagoknál megfelelő mechanikus szerszámok 

segítségével előzetesen bontást kell végezni, legalább 6 cm mélységig. Eztán 

MAPEPROOF SWELL pasztát kell besajtolni, majd az aljzatot MAPEGROUT T40 

vagy MAPEGROUT BM habarcs alkalmazásával ki kell javítani. Abban az esetben, 

vizszigeteles.indd   96 4/12/12   2:47 PM



Műszaki füzetek

FÖLDALATTI SZERKEZETEK VÍZSZIGETELÉSE

ha a bontási fázis során víz hatolna be, a vízáramot LAMPOSILEX vízbetörések 

megszüntetésére szolgáló gyorskötő és gyorsszáradású hidraulikus kötőanyag 

alkalmazásával kell megszüntetni (8.3. ábra). 

A vízszigetelendő felületeknek tökéletesen tisztának és szilárdnak kell 

lenniük. Az esetleges kavicsfészkeket meg kell szüntetni, majd a függőleges 

felületeket PLANITOP 400	 gyorskötésű,	 zsugorodáskompenzált,	 tixotróp	

betonjavító habarcs vagy MAPEGROUT 430	 finomszemcsés,	 szálerősítésű	

zsugorodáskompenzált tixotróp betonjavító habarcs, esetleg a MAPEGROUT 

termékcsaládhoz tartozó más termék alkalmazásával elő kell készíteni. Ezután 

a felületről mechanikus módszerek, homokszórás vagy nagynyomású vízzel 

történő lemosás révén el kell távolítani a port és az egyéb megmunkálási 

maradványokat.

Az aljzatnak a leírtaknak megfelelően történő előkészítése után fel lehet hordani, 

illetve fel lehet helyezni a vízszigetelő termékeket, az alábbiakban ismertettek 

szerint.

8.2.1 VÍZSZIGETELÉS OZMOTIKUS HABARCCSAL
- Az aljzatnak a fentiekben leírtak szerinti előkészítése után az aljzatot 

be kell áztatni, egészen addig, amíg az aljzat nem telítődik, majd a telített 

matt nedves felületre IDROSILEX PRONTO vízzáró ozmotikus cementes 

habarcsot kell henger, ecset vagy szórókészülék segítségével felhordani. 

Különös figyelmet kell fordítani a terméknek a falak és a vízszintes 

felület illesztésénél, illetve a szomszédos falak csatlakozásánál történő 

alkalmazására, ügyelve, hogy a termék behatoljon az aljzatba. Az IDROSILEX 

PRONTO habarcsot a függőleges felületeken, illetve a vízszintes felületen 

körülbelül 30 cm-es sávban kell először a csatlakozásoknál alkalmazni. 

A terméket minimálisan 2-3 mm-es vastagságban kell felhordani. A 

megszilárdult réteg tulajdonságai olyanok, hogy arra kizárólag merev 

vízszigetelést lehet felhelyezni.

- Fejezzük be a vízszigetelő rendszer kialakítását, és a vízszintes aljzatra 

hordjunk fel több rétegben por vagy folyadék alakú IDROSILEX segítségével 

vízátnemeresztővé tett habarcsot, az alábbiakban leírt módon. Terítsünk 

el	 a	 tiszta	 felületen	 egyenletes	 mennyiségű	 PLANICRETE	 cementkötésű	
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8.8c. ábra: EPORIP alkalmazása a vízszintes és a függőleges 
felület közötti, illetve a szomszédos falak közötti 
hézagokban

8.8a. ábra: Vízszigetelő burkolat kivitelezése IDROSILEX 
alapú habarcs segítségével vízszintes felületen és 
MAPELASTIC FOUNDATION segítségével függőleges és 
vízszintes felületen: tapadóhíd terítése

8.8b. ábra: Alaplemezre terített, homok, cement és 
IDROSILEX alkalmazásával készített habarcs
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keverékekben	használható	műgumi	latex	és	víz	elegyének	és	cementnek	1:3	

arányban történő összekeverésével előállított tapadóhidat. Ezután „friss a 

frissre”	technikával	hordjunk	fel	a	felületre	7-8	mm	vastagságban	homoknak,	

cementnek és IDROSILEX	 habarcsnak	 a	 műszaki	 adatlapban	 megadott	

arányú összekeverésével előállított plasztikus konzisztenciájú habarcsot. 

Körülbelül egy óra elteltével a még nem teljesen megszilárdult aljzaton 

terítsünk el homoknak, cementnek és IDROSILEX	 habarcsnak	 a	műszaki	

adatlapban megadott arányú összekeverésével előállított habarcsréteget 

körülbelül 40 mm vastagságban.

- A jól tömörített és elsimított rétegnek legalább két napig száradnia 

kell. Ezt követően a vízszintes felület és a falak, illetve a szomszédos falak 

találkozásánál EPORIP	 kétkomponensű	 oldószermentes	 epoxi	 ragasztót	

kell felhordani. A még friss EPORIP felületén kell a holkert kialakítani, 

MAPEGROUT BM	kétkomponensű,	kis	rugalmassági	modulusú	betonjavító	

habarcs alkalmazásával.

8.2.2 KOMBINÁLT VÍZSZIGETELÉS OZMOTIKUS HABARCCSAL ÉS 
ELASZTIKUS CEMENTES HABARCCSAL

- A fentiek szerint előkészített aljzatra hordjunk fel több rétegben 

por vagy folyadék alakú IDROSILEX segítségével vízátnemeresztővé 

tett habarcsot, az alábbiakban leírt módon. Terítsünk el a tiszta felületen 

egyenletes	 mennyiségű	 PLANICRETE	 cementkötésű	 keverékekben	

használható	 műgumi	 latex	 és	 víz	 elegyének	 és	 cementnek	 1:3	 arányban	

történő összekeverésével előállított tapadóhidat (8.8. ábra). Ezután „friss a 

frissre”	technikával	hordjunk	fel	a	felületre	7-8	mm	vastagságban	homoknak,	

cementnek és IDROSILEX	 habarcsnak	 a	 műszaki	 adatlapban	 megadott	

arányú összekeverésével előállított plasztikus konzisztenciájú habarcsot. 

Körülbelül egy óra elteltével a még nem teljesen megszilárdult aljzaton 

terítsünk el homoknak, cementnek és IDROSILEX	 habarcsnak	 a	műszaki	

adatlapban megadott arányú összekeverésével előállított habarcsréteget 

körülbelül 40 mm vastagságban.

- A jól tömörített és elsimított rétegnek legalább két napig száradnia 

8.8e. ábra: MAPELASTIC FOUNDATION alkalmazásával 
vízátnemeresztővé tett függőleges falak és vízszintes felület

8.8f. ábra: A MAPELASTIC FOUNDATION felhordása

8.8d. ábra: A még friss EPORIP ragasztón az illesztés 
(sguscia) kialakítása MAPEGROUT BM alkalmazásával
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kell. Ezt követően a vízszintes felület és a falak, illetve a szomszédos falak 

illesztésénél EPORIP	 kétkomponensű	 oldószermentes	 epoxi	 ragasztót	

kell felhordani. A még friss EPORIP felületén kell a holkert kialakítani, 

MAPEGROUT BM	kétkomponensű,	kis	rugalmassági	modulusú	betonjavító	

habarcs alkalmazásával. A ciklus befejezése után az összes függőleges 

felületre és a vízszintes felületre MAPELASTIC FOUNDATION	cementkötésű	

habarcsot kell két rétegben, ecset vagy henger segítségével felhordani, 

úgy, hogy a teljes rétegvastagság ne legyen kisebb, mint 2 mm. Az első 

réteg felhordása után körülbelül 4 órával – azonban kizárólag az első réteg 

tökéletes megszáradása után – lehet a második réteget felhordani.

8.2.3 VÍZSZIGETELÉS BENTONITOS VÍZSZIGETELŐ RENDSZERREL ÉS 
ELASZTIKUS CEMENTES HABARCCSAL

- Az aljzatnak az előzőekben ismertetett előkészítése után a vízszintes 

felületre körülbelül 30 cm szélességben, valamint a függőleges felületekre 

MAPELASTIC FOUNDATION	 cementkötésű	 habarcsot	 kell	 két	 rétegben,	

ecset vagy henger segítségével felhordani, úgy, hogy a teljes rétegvastagság 

ne legyen kisebb, mint 2 mm. Az első réteg felhordása után körülbelül 4 

órával – azonban kizárólag az első réteg tökéletes megszáradása után – 

lehet a második réteget felhordani.

- A vízszintes felületet MAPEPROOF lapok segítségével bélelni kell. A 

geotextília	alsó	részét	(sötét	színű	szövet)	az	aljzatra	és	a	falakra	kell	helyezni,	

a	 geotextília	 felső	 része	 (fehér	 színű	 nem	 szőtt	 szövet)	 befelé	 néz,	 tehát	

látható lesz. Legalább 10 cm-es átlapolást kell kialakítani a lapok között, 

a lapokat pedig a vízszintes felületeken hozzávetőleg 50 cm-enként, a 

függőleges felületeken hozzávetőleg 30 cm-enként szegek és MAPEPROOF 

CD polietilén rögzítő alátétek segítségével az aljzathoz kell rögzíteni. A 

lapok lehelyezése során az esetleges átmenő elemek körül a lapokat ki kell 

vágni, hogy tökéletesen körülfogják az átmenő elemeket, amelyeket ezt 

követően IDROSTOP B25 alkalmazásával megfelelően tömíteni kell (egyes 
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8.9. ábra - Particolare tecnico di una rifodera interna di una 
fossa ascensore eseguita applicando MAPEPROOF sulla 
superficie orizzontale e MAPELASTIC FOUNDATION sulle 
verticali: raccordo tra soletta e parete controterra

Meglévő vasbeton szerkezet

MAPELASTIC FOUNDATION

MAPEPROOF MASTIC

Csatlakoztató elemek

Új vasbeton szerkezet, a hidraulikus nyomásnak való ellenállásra méretezve

vizszigeteles.indd   99 4/12/12   2:47 PM



99

esetekben szükség lehet MAPEPROOF SWELL besajtolására az IDROSTOP 

B25 felett). Ügyelni kell a lapok megfelelő módon történő lehelyezésére, a 

gyűrődések	keletkezésének	elkerülése	érdekében.

- A MAPEPROOF és MAPELASTIC FOUNDATION közötti hézagot 

IDROSTOP B25 víz hatására duzzadó bentonitos tömítő szalaggal tömíteni 

kell. A tömítőszalagot szegecseléssel 25 cm-enként rögzíteni kell. Alternatív 

megoldásként IDROSTOP víz hatására táguló, a munkahézagok 5 atm 

víznyomásig vízzáró tömítésére szolgáló gumiprofilt lehet alkalmazni.

- Az új vasbeton lemez és a meglévő vasbeton lemez csatlakoztatásának 

lehetővé tétele érdekében a MAPEPROOF lapok átfúrását megfelelő 

szerkezeti számítások alapján el kell végezni. Az említett szerkezeti 

számításokkal meg kell határozni az új lemez vastagságát, továbbá a 

vízszintes felületekhez szükséges fém csatlakozóelemek számát, átmérőjét 

és felületük négyzetméterben kifejezett nagyságát. A csatlakozóelemek 

rögzítését EPOJET nagyon folyós epoxigyanta segítségével kell végezni. 

Azokat a pontokat, ahol a csatlakozóelemek áthaladnak a MAPEPROOF 

lapokon, MAPEPROOF MASTIC alkalmazásával tömíteni kell.

- A fentiekben leírtak elvégzése után a vízszintes felületre le kell 

helyezni az új vasbeton lemez betonvasalását, amelyet a MAPEPROOF 

lapoktól	megfelelő	műanyag	távtartók	segítségével	el	kell	választani,	amely	

távtartók lehetővé teszik a beton befolyását a betonvasak közé és mögé, 

és biztosítják megfelelő betonlemez létrehozását. Ezután kell elvégezni a 

vasbeton lemez elkészítését, olyan vastagságban, hogy ellenálljon a talajvíz 

által kifejtett nyomásnak.

Irodalom
1. Colombo, P., Colleselli, F.: A geotechnika elemei. Harmadik kiadás. Zanichelli, 2004.

IDROSTOP B25

MAPEPROOF
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Milano (Olaszország): KÖZPONTI 
PÁLYAUDVAR

A korábbi földalatti parkolóterület, 
jelenleg irattár vízátnemeresztővé 
tétele MAPEPROOF és IDROSTOP 
B25 alkalmazásával.

Műszaki füzetek

FÖLDALATTI SZERKEZETEK VÍZSZIGETELÉSE
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San Benedetto del Tronto 
(Olaszország): NIKE áruház

Földalatti szerkezetek 
vízátnemeresztővé tétele 

MAPEPROOF,
MAPELASTIC FOUNDATION, 

IDROSTOP B25,
MAPEPROOF SWELL és 

LAMPOSILEX  alkalmazásával.
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