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Ön a Mapei Akadémián…
 
 Tájékozódhat a leggyakoribb hibákról és választ kaphat azok gyakorlati   
 megoldására!
 
 Hozzájuthat a legfrissebb szakmai tippekhez, újdonságokhoz!
 
 Első kézből kaphat információt folyamatosan bővülő, új termék   
 kínálatunkról!
 
 Mindezekkel olyan versenyelőnyre tehet szert, amellyel elsőre végleges   
 műszaki megoldást biztosíthat megrendelőinek! 
 
Mindezt ingyen, képzett alkalmazástechnikusainktól!
Regisztráljon egyszerűen és biztosítsa helyét szakmai
képzéseinkre!

akademia.mapei.hu

Bővebb információért keresse bizalommal képzésszervező munkatársunkat!

Posch Gabriella | Képzésszervező, Mapei Kft.
+(36) 30/502-43-25
kepzes@mapei.hu

Vértezze fel magát új információkkal,
új technológiákkal, újdonságokkal
a Mapei Akadémián!
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ÜGYVEZETŐI KÖSZÖNTŐ

A TE ÁLMAID CSAKIS 
MÁSOK ÁLMAINAK 
MEGVALÓSULÁSÁN 
KERESZTÜL 
VALÓSULHATNAK MEG!

“Csakis olyan dolgokkal foglalkozom, amelyekre hatás-
sal tudok lenni, amelyeket a tetteimmel befolyásolni 
tudok. A figyelmemet csakis ezekre irányítom.”

- Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője
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Kedves Barátom!
A minap egy nekem kedves 
emberrel beszélgettem és az 
első kérdése a „Hogy vagy?” 
után az volt: Szerinted milyen 
évünk lesz? Merre fog menni 
az építőipar? Mi lesz?
Ezek nagyon jó kérdések, 
de valójában nincs rájuk 
válaszom. Azt mondtam neki 
is, hogy nem tudom, mert 
nem vagyok jós. Vannak bi-
zonyos trendek, folyamatok, 
amelyek minden bizonnyal 
befolyásolják majd a gaz-
daságot, az építőipart, de arra 
válaszolni, hogy mi lesz, senki 
nem tud. 

Van egy elvem az élettel és 
ugyancsak az üzlettel kapcso-
latban: csakis olyan dolgokkal 
foglalkozom, amelyekre hatás-
sal tudok lenni, amelyeket a 
tetteimmel befolyásolni tu-
dok.
A figyelmemet csakis ezekre 
irányítom. Az építőipar ala- 
kulása, a gazdaság fejlődése, 
az infláció mértéke, stb. nem 
éppen ezek a területek. Ezek-
re nemigen tudok közvetlen 
hatással lenni.
Vannak azonban olyan 
területek, amelyekre igen ko-

moly hatással lehetek: saját 
magam, a családom, a cégem. 

Azt javaslom neked is, ha 
céget vezetsz, céged van, 
hogy arra koncentrálj, hogy 
a céged hogyan tud jobban, 
hatékonyabban termelni. Arra, 
hogyan tudsz a piacodnak, a 
célcsoportodnak többet, job-
bat adni. 
A Te céged fejlődése, pros-
perálása csakis azon múlik, 
hogy hány ember életéhez 
járul hozzá, hány ember életét 
teszi jobbá, könnyebbé azzal, 
amit előállít, azzal amit tesz.
Akár kivitelező, akár kereskedő, 
akár tervező vagy, tudnod kell, 
hogy a munkásságoddal em-
bereknek kell segítened. Ha jól 
végzed a dolgod, akkor segí- 
tesz is.

Ha ezt a tételt elfogadjuk, ak-
kor neked nincs más dolgod, 
csak annyi, hogy tegyél meg 
mindent, hogy minél több 
embernek segíts a céged 
termelésével, és ezt minél 
hatékonyabban tegyed. 
A tavaly decemberi számban 
leírtam, hogy mi hogyan ter-
vezzük a következő évünket. 
Ha olvastad, akkor emlékszel, 
hogy a tervezésünk alapja 
az, hogy mivel tudjuk még a 
piacunk résztvevőit segíteni, 
akár a munkájukban, akár a 
magánéletükben.

Mi a Mapei-ben folyama-
tosan figyelünk arra, hogy 
a hatékonyságot növeljük, 
hogy a működésünket minél 
hatékonyabbá tegyük. 
Ahhoz, hogy a hatékonyságról 
beszélni tudjunk, először 
értsünk egyet abban, hogy mit 
jelent a hatékonyság:

A hatékonyság nem más, 
mint ugyanannyi energia- 
ráfordítással többet, job- 
bat termelni, illetve ke-
vesebb energiaráfordítás-
sal többet, jobbat termelni.

“Arra, hogy én 
hogyan élek, a 

családomat hogyan 
segítem, a cégemet 
hogyan működte-
tem, igen komoly 

hatással tudok 
lenni. Én ezekkel 
foglalkozom. ”

“Van egy másik 
fontos dolog: 

a hatékonyság.
Ha a  többlet 

segítséget úgy adod 
a piacnak, hogy 

közben a hatékony- 
ságod romlik, akkor 

nem biztos, hogy 
fejlődni fogsz. ”

“A törvény így szól: 
minél több ember 

életét segíted,
annál többen 

segítenek téged. Ez 
igaz az üzletre és 
a magánéletre is.”

ÜGYVEZETŐI KÖSZÖNTŐ
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Neked, mint a céged vezető-
jének amellett, hogy folyama- 
tosan szondázod a piacot, hogy 
még mivel tudod őket segíte-
ni, foglalkoznod kell a céged 
működésének hatékonyságá- 
val is. Sokan kérdezik tőlem: 
Oké, de mit tegyek, hogyan 
tegyem hatékonyabbá a cége-
met?
Egy példán keresztül leírom 
neked, hogy mi ezt hogyan 
csináljuk. A logisztikánk úgy 
működött a múltban, hogy 
minden munkatársunk foglal- 
kozott mindennel: vitték a 
gépre a beérkező megren-
deléseket, szervezték a fuvaro-
kat és fogadták a beérkező 
hívásokat. Ez egy bizonyos 
áramlás mennyiségig, forgalo-
mig jól működött. Majd a for-
galom elért egy olyan szintet, 
hogy elkezdtek komoly hibák 
jelentkezni: a megrendelések 
nem időben, vagy pontatlanul 
kerültek be a rendszerbe, így 

 ▶ nem tudtuk a fuvarokat 
pontosan megszervezni, 

 ▶ akadozott a kommunikáció 
a partnerekkel,

 ▶ bejövő hívások nem lettek 
jól kezelve.
Nagyon sok panasz érkezett,  
és nekünk ez fájt. Hiszen min-
denki igyekezett termelni, 
csakhogy a szervezet már nem 
volt alkalmas ekkora áramlás 
kezelésére. 
Összeültünk a vezetőkkel, 
és megvizsgáltuk, hogy mi 
történik valójában. Ekkor lát-
tuk meg, hogy a meglévő 
szervezet már nem tud jól 
működni, elkezdtünk  hát újat 
szervezni az alábbiak szerint:  

1. Leírtuk a pontos folyamatot, 
amin keresztül egy beérkező 
megrendelésből kiszállított 
termék lesz. 

2. Összeírtuk az összes tevé- 
kenységet attól kezdve, hogy 
a megrendelések beérkeznek, 
addig, amíg a fuvarszervezést 
elküldjük a fuvarosoknak.

3. Ezeket a tevékenységeket 
sorrendbe raktuk, és a ha-
sonlóakat egy-egy poszthoz 
csoportosítottuk. 

4. Tehát új posztokat hoztunk 
létre: megrendelések nyom-
tatója, megrendelések gépre 
vivői, fuvarszervezők, és kom-
munikátorok. 

5. Minden poszthoz leírtuk a 
részletes posztleírást (mun- 
kaköri leírást), jótanácsokkal 
együtt.

6. A munkatársakat kinevez-
tük a posztokra. és minden 
posztot beillesztettünk a már 
kidolgozott beérkező megren-
delések kezelése folyamatba.

7. Kiképeztünk minden mun- 
katársat a posztokra. Be is gya-
korolták, amit tenniük kell. 

8. Statisztikákat tettünk min-
den posztra.

9. Figyeltük a munkatársakat, 
a statisztikákat és ha kellett, 
korrigáltuk a munkatársakat a 
működésben.

Mindezzel elértük, hogy a meg- 
rendelések sokkal gyorsab- 
ban és pontosabban kerültek 
a rendszerbe, a fuvarok sok-
kal gördülékenyebben lettek 
megszervezve, és jobban ki-
használták az autókat. Ezen 
felül sokkal gördülékenyebb 
és gyorsabb lett a kommu-
nikáció, az információadás a 
partnerek felé. 
A panaszok a partnerek ré-
széről teljesen megszűntek. 
Tudod, mekkora öröm volt ez? 
Óriási! 

Annyit tanultunk a fentiekből, 
hogy most már nem várjuk 
meg, hogy egy területen a 
panaszok elinduljanak, vagy a 
hibák halmozódjanak, hanem 
a statisztikákat figyelve koráb-
ban kezdjük meg a szervezést 
azokon a területeken, ahol 
az adatok mutatják, hogy ott 
előbb-utóbb gond lesz.
Ha Te az idén is fejlődni, 
terjeszkedni akarsz, - nagyon 
remélem, hogy akarsz -, akkor 
neked is törődnöd kell azzal, 
hogy a piacodat minél több 
dologban segítsd, valamint 
a munkatársaiddal is minél 
többet kell törődnöd, és fej- 
lesztened kell a működésed 
hatékonyságát:
1.   szervezéssel
2.  folyamatok pontos leírásával
3. teljesen új posztok létreho- 
zásával. 
4. A munkatársakkal való tö- 
rődéssel és a képzésükkel.

Ha ezt teszed 2022-ben, akkor 
minden álmod és célod meg 
fogod tudni valósítani. 
Egy fontos dolgot kell még 
megjegyezned és a gyakorlat-
ban alkalmaznod:

Sok sikert kívánok Neked 
és csapatodnak!

Szeretettel:
Béla

“A Te álmaid csakis 
mások álmainak 
megvalósulásán 

keresztül valósul-
hatnak meg! ”
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HATÁR A 
CSILLAGOS ÉG!

MAPEI HÍREK - RENDEZVÉNY

Fehér Melinda, a rendez-
vény szervezőjének írása

Ez volt a mottója a 2022-es Mapei Évindító Kereskedő 
Konferenciának, melyet minden évben megrendezünk 
kereskedő partnereink számára.

Miért választottuk ezt a szlo-
gent az idei rendezvényhez?
A lakásépítési és családtámo- 
gatási kedvezmények hatására 
megjelent tömeges érdeklődés 
átformálta a piacot.
Partnereink alig győzik kiszol-
gálni a vevőket. Promóciót 
sem igazán kellett hirdetniük, 
szinte eltűntek az akciók az 
építőanyag kereskedésekből. 
Ilyen eredményt mutattak a ta- 
valy év végi próbavásárlások. 

Ilyenkor a legnehezebb a 
megelőzésre vagy egy jövőbeli 
lassulásra gondolni. Mégis az 
idei évindító Mapei Kereskedői 
Konferenciának az volt a leg-
fontosabb üzenete, hogy akkor 
kell a legjobban nyomni a gázt, 
amikor minden a legjobban 
megy!
„A napi operatív feladatokon 
kívül a vezetőknek alig jut 
elegendő ideje a jövőt alkotó 
feladatokra, hiszen annyira 
elmerültek a CÉGBEN lévő fela-



MK 73 SZÁM/2022    9

datokban, hogy nem tudnak a 
CÉGEN dolgozni” – fogalmazta 
meg Markovich Béla.
A Kereskedő Konferencia elő- 
adásai különböző megköze- 
lítésekből hívták fel a figyelmet 
arra, hogy mire legyen minden-
képpen ideje egy cégvezetőnek. 
Markovich Bélán, a Mapei 
Kft. ügyvezetőjén és Szaut-
ner Csabán, a Mapei  Kft. 
kereskedelmi vezetőjén kívül 
népszerű külsős szakértők is 
megosztották ismereteiket eb-
ben a témában a résztvevőkkel.
Az előadók között volt Laczkó 
Péter szervezetfejlesztési spe-
cialista, Wolf Gábor kisvállalati 
marketing szakértő, valamint 
Marco Rossi a magyar lab-
darúgó válogatott szövetségi 
kapitánya, aki a csapat össze-
tartásról mesélt partnereink-
nek. 
Az idei volt az első hibrid ren-
dezvény partnereink számára.
A koronavírus járvány felülírta 
az eddigi rendezvényes tapasz-
talatainkat, hiszen a koráb-
bi személyes találkozók után 
idén januárban kizárólag on-
line tudtuk közvetíteni a Ma-
pei Konferenciát. A közvetítés 
zökkenőmentesen zajlott, ezért 
úgy döntöttünk, hogy tovább-
ra is elérhetővé tesszük az ese-
mény online követését!
2022-ben a Mapei Konferencia 
január 27-én került megren-
dezésre. A hibrid verzió le-
hetővé tette az élő és a virtuális 
élmények kombinálását, azaz 
meghívott vendégeink részt 
vehettek rajta személyesen, de 
emellett élőben is nézhetők 
voltak az előadások. 
Minden egyes előadást, min-
den apró részletet azért talál-
tunk ki, hogy partnereink ren-
geteg hasznos tudásanyaggal 
és élménnyel láthassanak neki 
a 2022-es évnek! 

Várjuk partnereinket 2023-ban 
is a Mapei Kereskedő Konfe- 
rencián!



10    MK 73. SZÁM/2022

EGY JÓ NAPOM A MAPEI-BEN
MAPEI HÍREK - RENDEZVÉNY

“ELŐSZÖR ETTÜNK”

Pálfy Levente, Marketing 
Osztály, osztályvezető

Nézzen érdekes videót a 
témában mobiltelefonján.

Volt, aki a fenti idézett mondattal kezdte beszámolóját a Mapei sóskúti üzemének láto-
gatásáról: őszintén és egyértelműen. A fogalmazás így folytatódott: „Minden olyan szép 
tiszta volt és rendezett!” Nemrég különleges látogatókat fogadott gyárunk. A Zugligeti 
Általános Iskola 4.B osztályát láttuk vendégül egy rendhagyó gyárlátogatáson. Az első 
kisiskolás vendégeink voltak Sóskúton, de biztos, hogy nem az utolsók!

A Mapei komoly energiákat 
fordít a jövő szakemberei- 
nek szakmai fejlesztésére. 
Mára missziónkká vált, hogy 
az építőipari szakmákat 
népszerűsítsük a pályaválasz-
tás előtt álló fiatalok körében, 
sőt valljuk, hogy az építő- 
ipar szépségeiről, az építés 
öröméről akár már óvodás 
korban érdemes mesélni a 
gyerekeknek. S noha számos 
általános iskolában, óvodában 
megfordultunk az elmúlt évek-
ben, ahol többszázat kiosz- 
tottunk a gyerekeknek szóló, 
építési munkákat bemutató 
mesekönyvünkből, arra eddig 
nem került sor, hogy sóskúti 
gyárunk részlegein tízéves kis-
diákokat vezessünk végig.
Nem csoda hát, hogy minden-
ki izgatott volt a gyárlátogatás 
reggelén, mikor a gyerekeket 
szállító busz begördült az 

üzem udvarára. „Érdekes lesz 
ez nekik?” „Fogják érteni, miről 
beszélünk?” Ilyen, és hasonló 
gondolatok jártak a fejünk-
ben, mikor a sárga biztonsá-
gi mellényes, színes sapkás 
kis látogatók megjelentek 
az épület előtt. Előzetes ag-
godalmaink hamar szerte-
foszlottak, amikor sóskúti 
gyárunk vezetője, Kopacz 
Tamás átvette a csoportot, s 
mivel ő nem először vezetett 
gyárlátogatást, s a gyerekek 
nyelvén is jól ért, hamar ki- 
alakult az összhang.
A látogatás meséléssel 
kezdődött, ahol a gyerekek, 
miután maguk is bemutat-
koztak, megismerték a Mapei 
történetét, tevékenységét. A 
diákok érdeklődése, nyitottsá-
ga már ekkor mindannyiunkat 
lenyűgözött, pedig a látogatás 
még csak ekkor kezdődött.
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A gyerekeket már a földre fes-
tett biztonsági útvonalak is 
lebilincselték. Mivel egy üzem 
területén voltunk vendégek, a 
biztonsági szabályok betartá-
sa kiemelten fontos volt. Lát-
tunk sürgő-forgó targoncákat, 
ahogy rutinos kollégáink per-
cek alatt kamionokat pakol-
nak meg velük, partnereink-
nek összekészített, precízen 
ellenőrzött szállítmányokat, 
végeláthatatlan polcrendsze- 
reket. Tamás megmutatta a 
tűzveszélyes termékeink rak-
tárát is, ami a maga vastag 
beton falaival, szigorú biz-
tonsági előírásaival, tűzvédel-
mi rendszereivel minden 
gyereket lenyűgözött. Hasonló 
érdeklődésre tett szert a por- 
alakú termékeinket előállító 
gyártósorunk is, melynek 
„királynője”, Sophia, a raklap 
pakoló robotkar, illetve a rak- 

lapokat csomagoló fóliázó-ro-
bot mindenki szívébe belopta 
magát.
Hátra volt még a vako-
lat színező részleg, ahol a 
gyerekek beleláthattak a 
számítógépes színkeverés 
izgalmas folyamatába, vala-
mint a laboratórium, ahol a 
gyárban készülő termékek 
minőségi ellenőrzése zajlik 
a legszigorúbb szabvány-
feltételek biztosítása mellett. 
Kollégáink valós méréseket is 
bemutattak a gyerekeknek, 
akik még két óra elteltével 
is kitartó érdeklődést és lel-
kesedést tanúsítottak.
A látogatást kvíz kérdésekkel 
zártuk, melyeket a gyere- 
kek egytől egyig helye- 
sen megválaszoltak, így a 
jó válaszokért járó jutalom 
ajándékok sem maradhattak 
el.

Fantasztikus élmény volt a 
gyárlátogatás, gyerekeknek, 
Mapei-eseknek egyaránt. A 
srácok kóstolót kaphattak az 
építőipari munka egy érde-
kes szeletéből, mi pedig olyan 
pozitív energiákat kaptunk a 
kis látogatóktól, ami hosszú 
ideig elkísér majd minket.

“Az egyik gépet 
úgy hívták, hogy 

Sophia, ami pakolta 
az árukat egy fu-
tószalagra, és volt 
ott még egy cso-

magoló gép, ami a 
futószalagról becso-

magolta az árut.”
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ÉPÜLETEK VILÁGVERSENYE

MAPEI HÍREK - PÁLYÁZAT, VERSENY

MAGYAR SIKER!
A Puskás Aréna rekonstrukciója díjat nyert a MAPEI referenciaépületek világversenyén. 
A MAPEI Csoport leányvállalatai között 19. alkalommal megrendezésre került Reference 
Grand Prix versenyre több száz kiemelkedő pályázat érkezett a világ minden tájáról. Lás-
suk, milyen értékek szólnak a megújult stadion mellett.

A Puskás Aréna rekonstruk-
ciója az elmúlt évek egyik 
legnagyobb hazai sportbe-
ruházásaként zajlott. A gene- 
rálkivitelezést a Magyar Építő 
Zrt. és a ZÁÉV Zrt. fővállalkozói 
konzorcium végezte.

Nem biztos, hogy ezen a két 
oldalon kimerítően be tudjuk 
mutatni az összes olyan építési 
megoldást és értékes szakmai 
tartalmat, amelyhez a Mapei 
Kft. nyújtott termék és szakmai 
segítséget, ugyanis nagyon 
sok feladatban vettünk részt. 
A Mapei Krónika olvasóinak 
zöme szakember, ezért nekik 
kedvezve, mégis megkísérel-
jük röviden bemutatni azt a 

műszaki tartalmat, amelynek 
köszönhetően éppen ez az 
épület hozta el cégünknek a 
2021-es Referencia Grand Prix 
díját.

Szerkezetépítés
A kard pilonok rögzítéséhez, 
lehorgonyzásához alkalmazták 
a MAPEFILL MF 610 duzzadó 
kiöntőharbarcsot.

Betonjavítás
A múzeumnak helyet adó 
megmaradó épületrész felújí- 
tása során a betonacélok 
passziválásához MAPEFER 1K 
cementkötésű korróziógátló 
habarcsot alkalmaztak, a 

beton helyreállítását pedig 
MAPEGROUT 430 szálerősíté-
ses, finom szemcséjű, beton- 
javító habarccsal végezték. 
Ahol szükség volt az alapfelület 
szilárdítására, ott PRIMER 3296 
nagy behatoló képességű, 
diszperziós, akrilpolimer ala-
pozót alkalmaztak.
A látszóbeton felületeket 
PLANITOP 550 finom szem- 
cséjű simítóhabarcsot alkal-
maztak.

Vízszigetelés
Az épület szigetelés nagy részét 
gépi szórással kivitelezték, ami-
hez a PLASTIMUL 2K SUPER 
és az 1000 literes kiszerelésű 
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PLASTIMUL 1K CLASSIC S  
bitumenes vízszigetelő emul-
zióinkat használták.

Víztározók szigetelése
A víztározók szigeteléséhez a 
MAPELASTIC FOUNDATION 
negatív víznyomásnak is el-
lenálló cementkötésű habar- 
csot alkalmaztak. A cölöpfejek 
szigetelését az átmenő vasalás 
miatt PLANISEAL 88 cement-
kötésű vízszigetelő habarccsal 
oldották meg.

Szórt vízszigetelés 
A 4.2.1.-es szellőzőgépház 
vízszigetelési megoldásához 
a PURTOP SYSTEM rendszert 
választották. A PURTOP 400 
kötése után, miniholkerek 
készültek  PRIMER P3 és 
MAPEFLEX PU 45 FT fel-
használásával, majd a teljes 
felület kialakításához a  
MAPECOAT TC-t használták.

Műgyanta bevonatok
A MAPEFLOOR PARKING 
SYSTEM HE rendszert hasz-
nálták a projekt műgyanta 
bevonatainak kialakítása során 
számos más helyen.

Hidegburkolás
A fogadófelületek kialakításához 
ULTRAPLAN RENOVATION ki-
egyenlítőanyagot alkalmaztak 
PRIMER G  vagy ECO PRIM GRIP 
alapozásal.
Vízszigeteléshez a   MAPELASTIC 
AQUADEFENSE-t használ-ták, 
MAPEBAND hajlaterősítőkkel.
A burkolatok ragasztásához a 
könnyített KERAFLEX LIGHT 
S1-et, valamint a lecsúszás-
mentes ADESILEX P9-et 
használták. A fugázáshoz 
a KERACOLOR FF FLEX 
cementkötésű fugázóhabarcs 
nyújtott segítséget a szakem-
bereknek. A csatlakozó hézagok 
kitöltésére a MAPESIL AC-t alkal-
mazták.

SZÁMADATOK A 
SZERKEZETÉPÍTÉSRŐL
- 38 darab, 40 méteres 

vasbetonpilonnal 
alapozták meg az új 
épület szerkezetét

- naponta hozzávető-
leg 1500 ember dol-
gozott a helyszínen

- 16 tronydaru, 5 
mobil daru munká-
ját hangolták össze 

a szakemberek

A Puskás Aréna 
2019-ben elnyerte 

az Év stadionja díjat. 
A versenyt a futbal-

larénákkal foglalkozó 
stadium.com hirdette 

meg, és 19 ország 
létesítményei közül 
választották ki az öt 

legjobbat a beérkező 
szavazatok alapján. 

107 országból 30 632 
voks közül 14 955 

szavazatot kapott a 
Puskás Aréna. A díjat 
a szavazatok alapján, 

valamint szakértő 
építészek véleménye 

szerint ítélték oda. 

Nézzen érdekes videót a 
témában mobiltelefonján.
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MAPEI HÍREK - TERVEZŐKNEK

RÉTEGRENDI TERVEZÉST 
SEGÍTŐ PROGRAM

Egy építőanyag gyártónak 
részletesebb ismeretei van-
nak arról, hogy egy adott ré-
tegrendbe a terméke milyen 
vastagságban, milyen kiala-
kítással, alapozóval stb. kerül-
jön be. Ezért született meg a 
Mapei Composer applikáció, 
amely az Archicad program 
használata során kiegészíti a 
rétegrendi tervezést. Általa 
könnyebben, pontosabban és 
frissíthetően tervezhető meg 
egy-egy megoldás konkrét, a 
műszaki igényeknek megfele-
lő termékekkel.

BIZTOSABB, PONTOSABB, GYORSABB

Interjú a Mapei Composer applikáció előnyeiről

Nagy Tamás okleveles építészmérnökkel:
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Milyen tapasztalataik vannak 
a Mapei Composer 
használatában?
Eddig két munkánál használ-
tuk ezt az applikációt, mert 
két olyan új munkánk volt, 
amit azóta kezdtünk el, hogy 
elérhetővé vált a program. Már 
a tervezés során is nagy 
segítséget jelent, mivel pon-
tosabb rétegrendi felépítést 
tudunk készíteni. Így amikor 
modellezzük az adott felada-
tot, az általunk tervezett 
szerkezetek szintén pontosab-
bak és informatívabbak 
lesznek. Ugyancsak hasznos a 
Composer számunkra a kivi-
telezési tervek készítése során. 
Az adott rétegrend frissíthető, 

így ha új körülmény vagy fela-
dat merül fel a folyamat során, 
akkor a korábban összeállított 
rétegrendet eszerint tudjuk 
frissíteni.

Mit mutat a tapasztalat, ha 
nem állna rendelkezésre a 
Mapei Composer, hiányozna 
a munka során?
Igazából igen, hiányozna. Nagy 
előnye ennek a kiegészítő 
programnak, hogy előre 
összeállított rétegrendeket 
tartalmaz, s ez nagy segítség. 
Van egy alaprétegrend, ami-
ből így ki tudunk indulni. Ha 
nem lenne, meghosszab-
bítaná a munkánkat. Ha réte-

ges falszerkezetet hozunk 
létre, nem csupán gyorsítja, 
egyszerűsíti a folyamatot a 
Composer-rel való munka, de 
igen hasznos, hogy konkrét 
anyagokat, termékeket tervez- 
hetünk vele a rétegrendi 
megoldásba, plusz így a 
hibalehetőség is kevesebb.

Milyen gazdagon van a 
program ellátva a Mapei 
megoldások sokaságával?
Benne van a Mapei termékek 
döntő többsége. Falszerke-
zetek, födémek, vízszigetelé-
sek témakörökben az általános 
munkafeladatokhoz konkrét 
megoldások, termékek állnak 
a rendelkezésünkre, hiszen a 

program célja éppen az, hogy 
az előre összeállított rétegren-
di felépítések megkönnyítsék 
a tervezést. Előnyös ezért, hogy 
amikor például engedély ter-
vet készítünk, nem kell hozzá 
több oldalas tanulmányokat 
írni az anyagok tulajdonsá- 
gairól, hiszen konkrét ter-
méket nevezünk meg, olyat, 
ami tudja az elvárt teljesít-
ményt. Szerintem nagyon 
előnyös lenne, ha más te- 
rületeken, más gyártóknál is 
rendelkezésre állna ilyen prog- 
ram. A Mapei alkalmazásával 
ugyanis a szükséges rétegren-
dek kétharmadát így automa-
tizáltan tudjuk kezelni, nem 
szükséges manuálisan. Egy-

egy teljes projektnél vagy több 
projektnél ez nagyon sok idő 
és munka megtakarításával 
jár, miközben az eredmény 
garantáltan pontos.

A manuális megoldás 
mennyivel tart hosszabb 
ideig?
Amíg nem volt ilyen applikáció 
vagy ha olyan speciális réteg- 
rendet kell összeállítanunk, 
ami nincs előre betervezve, 
akkor természetesen először a 
Mapei termékoldalain keres- 
sük meg a megoldást, vagy 
hasonló megoldást. Megvizs-
gáljuk, hogy hogyan tudjuk 
alkalmazni az adott fela-
dathoz, és ezen a ponton 
megkeressük a Mapei szakem-
bert is, egyeztetünk. Jellem-
zően a Mapei szakemberek 
szinte mindig fontos kiegé-
szítést adnak az így megtalált 
megoldáshoz, vagy az esetek 
egy harmadánál egy-egy ter-
méket ki is cserélünk az ő 
tanácsukra. A munka során 
egy-egy rétegrend ilyen kiala- 
kítása plusz fél vagy egy órát 
jelent, míg például egy tár-
sasház valamennyi megoldása 
fél vagy teljes munkanapot 
vesz így igénybe. Az appli-
kációnak köszönhetően a 
munkaidő körülbelül a felére 
csökken. Természetesen a 
Composer mellett is fontos a 
személyes kapcsolattartás, és 
meg is keressük a Mapei 
kollégákat. Hiszen még nem 
tapasztaltuk ki, hogy a prog- 
ramban lévő termékek milyen 
rendszeresen frissülnek, és 
rutint, tapasztalatot kell még 
gyűjtenünk a használata során. 
A személyes szakmai egyez-
tetés véleményem szerint 
azonban mindig fontos marad. 
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VISSZATÉRÉS A 
LEGNAGYOBB 
HAZAI SZAKMAI 
KIÁLLÍTÁSRA

CONSTRUMA 2022

Bere Mario, rendezvényszervező 
meghívója

Életünkben lassan megszokottá válik a szokatlan, mindennapossá a rendkívüli. Az em-
bernek meg kell tanulnia együtt élni a korlátozásokkal, és meg kell tanulnunk vigyázni 
egymásra. S minden rendkívüliség ellenére folytatnunk kell a vírushelyzet előtti életet. 
Folytatni kell a munkát, a kapcsolódásokat, a közös gondolkodást és alkotást. Ennek ér-
dekében a Mapei Kft. nem mond le a Construma kiállításon történő részvételről. 2022-
ben újra és megújulva mutatjuk be a hazai legnagyobb szakmai kiállításon megoldása-
inkat és újdonságainkat!  Az idei évben a Construma kiállításon a Mapei – ha lehet ilyet 
mondani – a megszokott módon prezentálja megoldásait és újdonságait! Szeretettel vá-
runk a a megújult Hungexpo A pavilonjában, a Mapei standján mindenkit!

A kihagyott két év után 
ismét kiállításra megyünk!
Ahogy nekünk is hiányzik a 
személyes kapcsolat, a közvet- 
len visszajelzés, úgy – reméljük – 
Önök is várják már a találkozás 
lehetőségét. A visszatérésre tel- 
jesen átszabott standdal ké-
szülünk, izgalmas műszaki 
megoldásokat, új anyagokat 
mutatunk, és értékes nyere-
ményeket is hazavihet az, aki az 
öt nap egyikén meglátogatja a 
Mapei standját.

Felújítási láz – legalább 
az anyagválasztás ne 
okozzon gondot
A 2021-ben berobbanó felújítá-
si dömping 2022-ben sem fog 
csillapodni. A megnövekedett 
forgalom és a rövid határidők 
kihívások elé állítják a meg- 
rendelőket, kivitelezőket és a 

gyártókat egyaránt. Az alap- 
anyagok hiánya, a kivitelezők le- 
terheltsége mellett – amelyen 
most úgy látszik, lassan úrrá 
lesznek a piac szereplői – van 
még egy fontos tényező, az 
anyagválasztás. 
Laikusként ragasztó és ragasz-
tó, szigetelés és szigetelés 
között nincs látható különbség, 
de néha még a szakmabe-
lieknek is lehet újat mutatni. 
A kiállításon szakértők várják a 
standon a kérdéseket, helyszíni 
szaktanáccsal és anyagválasztá-
si segédlettel segítünk abban, 
hogy legalább ezen a kérdésen 
ne kelljen rágódni.

Új időszámítás az epoxy 
fugázók történelmében
A hagyományos, cement 
alapú fugák bedolgozhatósá-
ga könnyű. Ellenben az epoxi 

fugák sokféle előnye mellett 
bizony meg kell említeni, hogy 
használatuk gyakorlatot igény- 
lő, technikás feladat. A Mapei 
standján mutatkozik be az új 
Kerapoxy Easy Design epoxy 
fugázóanyag, amely egy csapás-
ra megoldja ezt a problémát. 
Az új termék receptúrája biz-
tosítja, hogy a magas műszaki 
tartalom mellett – nem véletle-
nül használnak epoxy fugákat 
az iparban, vendéglátásban, 
fürdőkben és még számos he-
lyen világszerte – a bedolgo-
zás is kézenfekvő lehessen. A 
fugázás olyan egyszerű ezzel az 
új anyaggal, mint a cementes 
anyagainkkal. 
Ráadásul lenyűgöző színválasz-
tékot biztosítunk – ezt tényleg 
csak élőben tudja megnézni!

MEGHÍVÓ - RENDEZVÉNY
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Összetett műszaki
megoldások az összetett 
problémákra
Egy burkolás sima felületre vagy 
egy fürdőszoba szigetelése 
mindennapos feladat a kivi-
telezőknek. Ha a szakszerű 
bedolgozás biztosított, nem 
történhet hiba. Ezzel ellentét-
ben állnak a speciális kérdések, 
megoldandó problémák. Ezek 
olyan kihívások, amelyek a 
szakemberek mellett a Mapei 
szaktanácsadóit és alkalmazás-
technikusait is összetett meg-
oldások ajánlására késztetik. 
Mit kezdjünk egy sérült oszlop-
pal, egy leomló erkély-szegély- 
lyel? Mit tegyünk egy ned-
vesedő föld alatti helyiséggel 
burkolás előtt? Hogy burkoljunk 
külső hőszigetelésre? Számos 
ilyen kérdéssel találkozunk – és 
ezekből a legérdekesebbeket el 
is hozzuk a Mapei standjára.
Megmutatjuk ezeket a műsza-
ki hibákat, és megoldásukat is, 
hogy legközelebb már legyen 
kéznél technika és anyag is a 
gyors, biztonságos, és elsőre 
végleges javításhoz.

Szabályok közt, biztonságban
Az elmúlt időszakban a Hung- 
expo kidolgozta, és sikeresen 
tesztelte is a koronavírus okoz-
ta megbetegedések kivédésére 
szolgáló protokollját. A belép-
tetési szabályok és a folyamatos 
fertőtlenítés miatt a kiállítás biz- 
tonságosan látogatható.

Várjuk Önöket személye-
sen, áprilisban!

CONSTRUMA 2022
Április 6-10., Hungexpo

A Mapei itt vár-
ja Önöket:

A pavilon, 211D stand
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A Mapei Minősített Szakember 
képzésére előminősétés után 
csak a lejgobb szakemberek 
kerültek be a Szakember  Kö- 
zösségből. Ők olyan szakmai 
tudással és ennek igazolt 
minősítésével rendelkeznek a 
képzést követően, amellyel a 
piacon csak korlátozott számú 
mester bírhat, és valóban egy-
fajta elitet képeznek a tudá-
suk, a képességeik és a bizonyí-
tott eredményeik alapján.

Mit adott, mit lehetett 
megtanulni a képzés során?
Az oktatás négy különböző 
hidegburkolati tematikát ölelt 
fel. Erről részletes információt 
minden felvett jelentkező 
kapott. A fő tématerületek, 
azaz az elméleti és a gyakorlati 
rész tartalma a következő volt: 
▶ vízszigetelés és feszültség-
mentesítés (elmélet)
▶ S1-es ragasztók megis-
merése és fugázás (elmélet)
▶ Kiegyenlítés, alapozás, 
előkészítések (elmélet)
▶ Különleges, speciális burko-

SIKERES A MAPEI ÚJ KÉPZÉSE

MINŐSÍTETT SZAKEMBER
A Szakember Közösség tagjai közül kiválasztott kiváló 
szakembereknek szerveződött a Mapei Minősített Szak-
ember képzése. A képzést teljesítő mesterek a családi 
házas környezetre jellemző hidegburkolási feladatokat 
magas hozzáértéssel, önállóan, a problémás feladatokat 
is ideértve, meg tudják oldani úgy a megrendelő örömé-
re, mint a saját hosszútávú szakmai hírnevüket tekintve. 
A képzés nagyon népszerű a szakemberek között, és 
többen végeztek és vizsgáztak már sikerrel. Köszöntjük 
Őket a Mapei által Minősített Szakemberek körében!Markovich Vanda, a Mapei 

Krónika főszerkesztőjének cikke

MAPEI HÍREK - KÉPZÉS
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latok fektetése – avagy ismer-
kedj meg a nagy- és óriásla- 
pokkal, a mozaikkal és más 
különleges burkolatokkal (gya- 
korlat).

Az elméleti képzéseket online 
és személyes oktatás kereté-
ben tartották meg a Mapei 
szakemberek. A Mapei Kft. 
székházában megtartott gya-
korlati képzés egy teljes napon 
át zajlott, és a szakemberek- 
nek módjukban állt az alkal-
mazástechnikai fogásokat a 
gyakorlatban is megtapasz- 
talni.
A gyakorlati oktatásba a Mapei 
Kft. felkérés útján bevont 
néhány igazán magas szinten 
dolgozó, több évtizedes gya-
korlattal és különleges tudás-
sal rendelkező neves burkoló 
szakembert. Tőlük a máshol 
nehezen elérhető trükköket és 
mesterfogásokat lehetett elsa-
játítani. A gyakorlati képzés 
hatékonyságát a kis létszámú 
csoportokban zajló képzés is 
támogatta.
A szakemberek saját eszkö-
zeiket, szerszámaikat hozták 
el a képzésre, ami ezek 
használatának magas szintű 
elsajátítását nyújtotta:
▶ csempevágó
▶ fogazott glettvasak
▶ vízmérték
▶ körkivágó
▶ sarokcsiszoló
▶ fugázó vödör és szivacsok
▶ egyéb, amit a résztvevő 
szükségesnek tartott

Az elvégzett elméleti és gya-
korlati napok és sikeres vizsga 
után a végzősök jogosultak 

lettek a „Mapei által minősített 
szakember” címre. A megfe-
lelő logót és címet egy évig 
korlátlanul használhatják, 
megjeleníthetik névjegykár- 
tyáikon, az árajánlatokon, a 
honlapjukon, bármely online 
közösségi felületen.
Évente egy frissítő képzést 
követően a cím továbbra is 
megtartható. Erre azért van 
szükség, mert az építési any-
agok, az építési technológia 
rohamosan fejlődik, és a tudás 
szinten tartása elenged- 
hetetlen.

2022-ben a Mapei 
folytatja a Mapei 

Minősített 
Szakember képzést.

A Szakember Közösség 
tagjai kiértesítés után 
a közösség honlapján 

jelentkezhetnek.

www.szakemberkozosseg.hu
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FELADATHOZ ILLESZKEDŐ 
RÉTEGRENDEK

MAGAS SZINTŰ SZAKÉRTELEM

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS

A Szervita Square Building egy történelmi környezetbe illesztett modern, XXI. századi 
épület a budapesti Belvárosban, az V. kerületi Szervita téren. Az üzleteket, irodákat és 
luxuslakásokat magába foglaló épületet 2021-ben adták át. A vasbeton vázszerkezetre 
üvegfalak kerültek, a megtört homlokzaton elegánsan tükröződnek a Szervita tér épü-
letei. A különleges épületben a hidegburkolatok kialakításához a Mapei megoldásait 
választották. 

A Szervita tér maghatározó 
épületei a szecesszió stí-
lusában épültek, és az épület 
esetében is elvárás volt a 
környezetbe való illeszke- 
dés.
A félemeleten, a földszinten 
és a -1 szinten üzletek, az 1-4. 
emeletig irodák találhatóak, 
az 5. és 6. emeleten pedig 
egy – illetve kétemeletes 
luxuslakások kerültek ki- 
alakításra. A mélyben egy 
négyszintes parkolóház is 
helyet kapott.

A látványoss épület a Horizon 
Development fejlesztésében 
és a DVM Group tervezésében 
és kivitelezésében valósult 
meg. 
A 14 500 négyzetméter alap-
területű épület hidegburko-
latainak kialakításához a 
Mapei megoldásait válasz-
totta a burkolási munkálatok 
kivitelezője, a Ratskó-Bau 
Kft.
A projektről Ratskó Ákos, a 
Ratskó Bau Kft. képviselő-
jének beszámolója alapján 
írtunk cikket. 

Lépcsőházak burkolása a 
Mapei termékmegoldásaival 
300 négyzetméteren

Az épületben négy lép-
csőházat találunk, melyek 
különösen összetett, bonyolult 
rendszert képeznek. 30x60 
centiméteres greslapokkal 
burkolták a szakemberek a 
lépcsőt és a lábazatot. A fel-
csiszolt betonfelületre PRIMER 
G nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású, 
műgyanta bázisú alapozó 
használatával kezdtek.
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A   greslapokat KERAFLEX 
ragasztóágyba fektették. Ezt 
követően a kivitelezők a  
KERACOLOR FF FLEX fokozott 
terhelést elviselő fugaanyag-
gal folytatták a munkát. A 

MAPESIL AC, penészesedés 
gátló, ecetsavas, szilikon hé- 
zagkitöltő anyag alkalmazása 
volt az utolsó fázis. A MAPESIL 
AC a lábazatnál, dilatációknál 
tartósan és penészesedés 
mentesen egészíti ki a burko-
latot, és teszi esztétikussá és 
műszakilag is teljessé a 
rétegrendet.  

Vizesblokkok hidegburko-
latainak kialakítása 1 000 
négyzetméteren
Az épületben a női, férfi és 
mozgássérült vizesblokkok és 
liftelőterek kialakítása során 
minden szinten a Mapei ter-
mékeit alkalmazták.
350 négyzetméteren oldalfal-
ra, 650 négyzetméteren 
padlón burkoltak. A jól bevált, 
sokszor bizonyított rétegrend 
a következő volt:
Alapozóként itt is PRMER G-t 
használtak. A vizes helyiségek 
vízszigetelését a MAPELASTIC 
AQUADEFENSE  rugalmas, 
kent vízszigetelővel oldották 
meg. A negatív csatlakozások 
ban és az összefolyók, 
csőáttörések környékén 
MAPEBAND PE 120 hajlat-
erősítő elemekkel biztosí-
tották a vízszgietelés foly-
tonosságát. A burkolólapokat 

KERAFLEX ragasztóágyba fek-
tették. Fugázáshoz az 
ULTRACOLOR PLUS gyorskötő, 
cementes fugázóanyagot 
használták. A dilatációs héza-
gokat MAPESIL AC szilikonnal 
tömítették.   

Egyéb helyiségek hideg-
burkolatainak kialakítása 
950 négyzetméteren a 
földszinten és a pincében
A kivitelező az üzemeltetési 
helyiségek, a pince, a gépésze-
ti helyiség és a dolgozói fürdők 
hidegburkolatainak kialakítá- 
sához is termékeinket válasz-
totta. A padló és az oldalfalak 
burkolása 950 négyzetmé-
teren történt 30x30 cen-
timéteres greslapokkal. A réte-
grend itt is hasonló volt az 
előzőekhez. Egyedüli különb-
ség a ragasztóválasztásban 
volt:
ADESILEX P9 fokozott terhel-
hetőségű ragasztóhabarcsot 
alkalmaztak.
Vízszigetelésre elenyésző 
mennyiségben, csak a dolgo-
zói vizes helyiségekben került 
sor.   

Liftelőterek burkolása 400 
négyzetméteren
A liftelőterek burkolása 3x1 
méteres nagytáblás, vékonyí-

“A projekt során a 
nagytáblás lapok 
burkolása külön-
leges és egyben 

komolyabb feladat 
is volt. Komoly 

eszközháttér kellett 
a kivitelezéshez, 
külön vágóesz-
közökre, illetve 

rutinra is szükség 
volt, hiszen a 3x1 

méteres lapok vágá-
sa különleges szak-

tudást igényel.”
- Ratskó Ákos, 
projektvezető, 

Ratskó-Bau Kft.
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tott greslapokkal történt. 
Alapozóként PRIMER G-t hasz- 
náltak a mesterek. 
Ragasztóként ULTRALITE S2 
cementkötésű ragasztót alkal-
maztak, amelyet kimondottan 
vékony porcelán lapokhoz 
ajánlunk.  
A nagytáblás lapok burkolása-
kor kiemelten fontos, hogy a 
burkolás felülete tökéletes 
legyen, s ennek kulcsa a meg-
felelő aljaztelőkés.
A Ratskó-Bau Kft. szakemerei 
az aljzat kiegyenlítéséhez 
PLANITOP FAST 330 szál-
erősítéses, cementkötésű ki- 
egyenítő habarcsot hasz- 
náltak.
A liftelőterek nem teljes 
mértékben nagytáblás lapok-
kal kerültek kivitelezésre. 
Egyes részeken 60x60 cen-
timéteres greslapokkal burkol-
tak. Az aljzat kiegyenlítésére  

itt ULTRAPLAN ECO 20 
kiegyenlítő habarcsot alkal-
maztak ugyancsak PRIMER G 
alapozást követően. A burko- 
lólapokat KERAFLEX ragasz-
tóágyba fektették, majd a 

fugahézagokat ULTRACOLOR 
PLUS fugázóanyaggal tömí-
tették, és a negatív csatla-
kozások tömítését MAPESIL 
AC termékkel végezték el .

ADATOK
Referencia: Szervita Square Building
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: hidegburkolás
Helyszín: Budapest
Kivitelezés éve: 2018-2020
Beruházó: SZ8 Ingatlanfejlesztő 
Befektetési Alap
Generálkivitelező: DVM Group

Építész: Gellár László
Hidegburkolati kivitelező: Ratskó-
Bau Kft.
Mapei partnerkereskedő: Ratskó-Bau 
Kft.
Fotó: Bere Mário
Mapei kapcsolattartó: Garay Gergely

Felhasznált Mapei termékek:
Hidegburkolati termékek: Primer G, 
Keraflex, Keracolor FF Flex, Mapesil 
AC, Mapelastic Aquadefense, 
Mapeband PE120, Ultracolor Plus, 
Adesilex P9, Planitop Fast 330, 
Ultraplan Eco 20

A liftek és liftelőterek burkolatragasztásához a lapok méretétől függően ULTRALITE S2 vagy KERAFLEX 
ragasztóanyagokat használtak a kivitelezők.

A vizes helyiségek vízszigeteléséhéhez a MAPELASTIC AQUADEFENSE 
kenhető vízszigetelés volt a megoldás.
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CSODÁLKOZNI ÉS 
GYÖNYÖRKÖDNI

Ha az ember betér a Hotel Aurum-ba Hajdúszoboszlón, annak is az új kültéri Beach-nek 
elkeresztelt fürdőrészlegébe, elcsodálkozik. Erre a minden részletével és a teljes térből 
áradó harmóniájával elvarázsoló hatásra nem számíthat senki, aki korábban nem járt 
még itt.

Elsősorban a burkolatoknak köszönhető a
Hotel Aurum Beach szépsége

Otthonos és graciőz. Ez a két 
jelző pontosan és egyszerűen 
adja vissza, hogy milyen az 
AURUM BEACH külső medence 
komplexum. Élménymedence, 
úszómedence és gyógyvizes 
medence, 25-30 fokos víz, a 
gyógyvíz pedig 32-36 fokos. Azt 
a bájt, áttetsző szépséget azon-
ban, amit a magas színvonalú 
szolgáltatások mellett élvezhet 
még az itt pihenő vendég, a 
legnagyobb mértékben a fan-
tasztikusan eltalált burkolati 
mintázatoknak köszönheti.
Természetesen a burkolat 
hatását nagymértékben 
határozza meg a precíz és szín-
vonalas kivitelezés. A Hotel 
Aurum-ban az új kültéri 
medencekomplexum burkolá-
si feladatait kivitelező part-
nerünk, a CZP 2006 Kft. végez-
te. A szakemberek 350 
négyzetméteren dolgoztak 
Mapei segédanyagokkal.

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS, BETONJAVÍTÁS

Egyszerűség, otthonosság, a 
színek és mintázatok letisztult 
finom játéka és precízen
kivitelezett élek és sarkok. 
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A medencetest beton- 
szerkezetének javítása, 
kiegyenlítés és kent 
vízszigetelés
Számtalan megoldandó fela-
dat fordulhat elő a medence-
testek kialakítása során. A leg- 
gyakoribb ilyen munka a 
betonszerkezet javítása, hiszen 

a medencetest minősége és 
tulajdonságai alapjaiban hatá-
rozzák meg az elkészült 
medence alkalmasságát, vár-
ható élettartamát és hasz- 
nálhatóságát.
A medencetest betonszer- 
kezetének javítására a 
MAPEGROUT 430 szálerősítésű, 

„A munka külön-
legessége a kis me-
dence kialakítása 

volt. Olyan szép lett, 
akár egy ékszer-
doboz arannyal 

ellátva. Az arany- 
színű burkolatok-

kal a körgyűrű 
olyan lett, akár 

egy oltár. Ebben 
az évben ez lett a 

legszebb medence!”
Sajtos Csaba,

kivitelező, CZP 
2006 Kft.

KITEKINTŐ ÉRDEKESSÉG
A 20. század elején Hajdúszoboszló egy kicsi, nem túl 
jelentős mezőváros volt csupán a magyar Alföld 
közepén.  Egy századeleji földgáz-és kőolajkutatási 
program keretében az 1910-es években jelölték ki a 
Debrecen közelében fekvő területet kutatófúrásra. A 
kutatás vezetője Pávai Vajna Ferenc, geológus volt, a 
nagy áttörés pedig 1925-ben történt, amikor 73 fokos 
víz tört fel a mélyből. Helyi legendák szerint a vízben 
fürdőző reumások fedezték fel először a gyógyvíz 
áldásos hatását és a település elindult a fejlődés útján. 
A városban egyre több szálloda és vendéglátóhely 
létesült.
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ADATOK
Referencia: Aurum Hotel
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: betonjavítás, 
vízszigetelés, hidegburkolás
Helyszín: Hajdúszoboszló
Kivitelezés éve: 2021
Tulajdonos: Hajdúpark Kft.
Szakipari feladatok kivitelezője: CZP 
2006 Kft.

Mapei partnerkereskedő: GSV Kft.
Mapei kapcsolattartó: 
Szénás Krisztián

Felhasznált Mapei termékek:
Betonjavítás: Mapegrout 430
Aljzatkiegyenlítés: Topcem, Planitop 
Fast 330, Planicrete

Vízszigetelés: Mapeband Easy, 
Mapelastic
Hidegburkolás: Keraflex S1, Kerapoxy 
CQ, Mapeflex MS 45

finomszemcséjű, állékony (tixo-
tróp) betonjavító habarcsot 
alkalmazták a mesterek.
A medencék alján aljzatki-
egyenlítésre a TOPCEM hidrau-
likus kötőanyagú esztrich 
cement került felhasználásra, 
PLANICRETE-s tapadóhíd 
kialakításával.
A medencefalakra kiegyenlí-
tésként, PLANITOP FAST 330 
habarcs réteg került fel. 
A negatív csatlakozásoknál, 
csőáttöréseknél, valamint az 
aljzat dilatációs hézagainál 
MAPEBAND EASY hajlaterősítő 
szalag, valamint a MAPELASTIC 
kent vízszigetelés rétegébe,  a 
szigetlés folytonosságát biz-
tosító MAPEBAND EASY ele-
mek kerültek beépítésre.

Kerámiamozaik burkolás 
medencében
Az Aurum Beach két külső 
medencéje kerámia mozaik-
burkolatot kapott. Ha mozaik-
kal dolgozik az ember bizony 
ezer apró dologra kell odafi-
gyelni, hogy a végeredmény 
olyan legyen, amilyennek azt a 
megrendelő megálmodta. Az 
alapfelület előkészítése egyál-
talán nem könnyű feladat. 
Tökéletes aljzatra, komoly tech-
nikai tudásra és alapos anyagis-
meretre van szükség ahhoz, 
hogy a végeredmény már 
elsőre végleges legyen. A 
kisméretű elemek felnagyítják, 
jól láthatóvá teszik a legapróbb 
hibát is. A vízszigetelt felületre 
KERAFLEX S1 ragasztóanyaggal 
ragasztották fel a kerámia 
mozaikokat.

A ragasztást követően 
KERAPOXY CQ kétkompo- 
nensű, saválló epoxi fugázó- 
anyag került felhasználásra. A 
csatlakozó hézagok tömítő- 
anyaga a MAPEFLEX MS 45 
volt. 

A változatos méretű kerámia mozaikot a medencékben és a me-
dence körüli elemeken KERAFLEX S1 ragasztóval építették ki, majd 
KERAPOX CQ-val fugáztak.
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A BELSŐ ERŐ A 
LEGFONTOSABB

A Harangi család epoxi vállalkozása

MESTERBURKOLÓ - PARTNERINTERJÚ

Sokféle gondolat ébred az emberben, ha megismeri a Harangi családot. Családi vál-
lalkozásuk több okból is rendkívüliséget mutat azoknak, akik egy kicsit ismerik az épí-
tőipari szakmunkák nehézségeit és szépségeit. Először is az előző oldakon bemutatot 
fantasztikusan szép burkolatok fugázása alvállalkozóként az ő nevükhöz fűződik. Má-
sodszor, Erzsike, a család női tagja teljesen egyenértékű szakmunkát végez a három 
férfivel, s erős pillért jelentő csapattagként dolgozik, a fizikailag és mentálisan is kihívást 
jelentő munkák során. A harmadik, ami feltűnik a családdal ismerkedőnek, hogy nem 
mindannapi sikerüket az építési piacon egy szűk, azonban rendkívüli szakismeretet 
igénylő, különleges területre építették: az epoxi fugázásra. A negyedik különlegesség 
Harangi István óriási és több évtizedes tapasztalata, s az ebből fakadó szakmai tartása, 
magabiztossága és megoldás centrikus maximalizmusa. S az ötödik, amire ez család 
büszke lehet: a generációváltás, azaz a generációk együtt dolgozása, és a vállalkozás át-
adásának fokozatos építése a Harangi családban jelenleg zajlik, s nagyon szép és sikeres 
folyamatnak lehetünk tanúi. 

Interjú Harangi Istvánné Erzsikével és Harangi Istvánnal családi 

vállalkozásukról és hidegburkolói munkájukról 

Milyen vállalkozásban 
dolgoztok az építésben?
Erzsike: Családi vállalkozásban 
működünk a párommal Pistivel, 
az ő fiával és a vejemmel.

Úgy tudom, hogy a hideg-
burkolás egy fontos munka- 
fázisára specializálódtatok.
Erzsike: Igen, a mi fő profilunk 
az epoxi gyanta fugázás, ami-
re így kimelten hét éve álltunk 
rá. Természetesen más munkát 
is el tudunk végezni, például 
cementes fugázást, de mi kife-
jezetten a magas színvonalú és 
gyors epoxi fugázást választot-
tuk fő tevékenységünknek.
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István, egy kicsit beszélnél a 
szakmai múltadról, hogyan 
kezdődött ez a különös 
figyelem az epoxi iránt?
István: Tizenhat éve az 
Aquaworld-ben dolgoztam, 
ott nagyon sok ilyen fugázást 
kellett végezni. Jellemzően 
nem szeretik a burkolók az 
epoxit, mert máshogy kell vele 
dolgozni, mint a cementessel, 
a rutin itt nem megoldás. Én 
pedig megszerettem, és a 
párommal közösen ebbe 
vágtunk bele hét évvel ezelőtt. 
A színvonalas epoxi fugázás 
rejtelmeibe beavattam a lányo- 
mat és a két fiamat is.

Erzsi, mostanában hallani női 
burkolókról, azért mégis szo- 
katlannak és különlegesnek 
mondható, ha egy nő ezt a 
hivatást választja. Mi a te 
történeted?
Erzsi: Mint ahogy a párom 
mondta, már évekkel ezelőtt 
megismerkedtem ezzel az 
anyaggal. Annak ellenére 
nagyon tetszett ez a munka, 
hogy a végzettségem szerint 
vendéglátós vagyok. A párom 
sok munkát vállalt, és kellett 
neki a segítség ahhoz, hogy a 
megfelelő tempóban történ-
jen a kivitelezés. Ezért bekap- 
csolódtam. Ezután pedig Pisti 
fiát és a vejét is bevontuk a 
válallkozásba, a munkába. 

Rendkívül ügyesek, büszkék 
vagyunk rájuk.

István, milyen sűrűn dolgoz-
tok Mapei termékkel?
István: Elég sűrűn, amikor csak 
lehet. A megrendelő dönt, de 
ha tehetjük a Mapei-t választ-
juk. Leggyakrabban meden-
céken dolgozunk, és csar-
nokok, fürdők terei is vannak a 
munkáink között. 

Hogy érzitek magatokat 
most a piacon? Gondolom, 
rengeteg a munka.
István: Igen, már a jövő évünk 
is be van táblázva. És gyakran 
más vállalkozók is megkérnek, 
hogy vállaljak még munkát, 
ami elég nehéz. 

És mi a munkamódszer? Az 
epoxival történő munka több 
emberes. Erzsi, te milyen fela-
datokat látsz el?
Erzsi: Párban dolgozunk. Én 
általában Istvánnal. Ő húzza a 
fugát, én mosom és tisztázom. 
A két fiú a másik páros.

Miért így osztottátok fel a 
munkafeladatokat egymás 
között Istvánnal?
Erzsi: Azért, mert a húzás sok-
kal nagyobb erőt igényel, és 
Pistinek óriási tapasztalata és 
gyakorlata van. Nekem meg a 

lemosáshoz és a tisztázáshoz 
van jó érzékem.
István: Ez két emberes munka. 
Egy embernek nem aján-
lanám, hogy vállalkozzon rá. 
Különösen, mert az időjárás is 
jelentősen beleszól. Egy em- 
ber nem tud haladósan dol- 
gozni, ráadásul melegben, 
nyáron gyorsan kell mozogni, 

“Nagyon szere-
tem ezt a munkát! 

Különösen, ha
olyan medencét 

kapunk, ami 
különlegesen szép. 

Látom magam 
előtt kifugázva,

és látom, hogy mi-
lyen gyönyörű lesz 

a fugázás után. 
Ez boldogság-

gal tölt el.”
- Harangi  

stvánné, Erzsi
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mert az anyag gyorsan ráhúz. 
A téli időszakban, amikor 
nincs meleg, könnyebb.

Van titka az epoxi 
fugázásnak?
István: A megfelelően gyors 
lehúzás és a lemosáshoz a for-
ró víz. S persze érezni kell, 
rutin kell, el kell találni a rit-
must. Azonban, ha valaki elsa-
játítja az alkalmazástechnikai 

titkokat, akkor meg tud 
birkózni vele. 
Erzsi: Igen, és fontos, hogy 
érdekelje a munka, hogy szé-
pet akarjon létrehozni, ne 
legyen hanyag. A lemosásnál 
észre kell venni azt is, ha 
gyenge fátyolréteg marad a 
felületen. 

Erzsi, családanyaként, hogy 
látod, ha sok a munka, ha 
hajtás van, hogyan hat ez a 
családra?
Erzsi: Ha sok a munka, akkor a 
családi életből alig marad 
valami. Könnyebb időszakok-
ban azonban nagyon jó. Van 
idő a beszélgetésre, együtt-
létre. Egyébként általában 
esténként megbeszéljük a 
másnapi feladokat.

A közös munka és közös 
családi élet, nem okoz 
feszültséget, problémákat?
Erzsi: Pisti nagyon nyugodt, 
megfontolt ember. Inkább én 
vagyok az, aki hamar felkapja 
a vizet, ha látom, hogy nem 
úgy mennek a dolgok, ahogy 

elképzeltem. Nekem ez az 
alaptermészetem. Elképzelek 
valamit a fejemben, és 
bosszant, ha a valóságban 
nem úgy működik. Alapvető-
en azonban nagyon passzo-
lunk egymáshoz, úgy a mun- 
kában, mint a személyisé- 
günkkel, kiegészítjük egymást. 
Jó csapat vagyunk. 

István, mi kell elsősorban 
ahhoz, hogy egy hideg-
burkoló jó szakember és 
sikeres vállalkozó legyen?
István: Elsősorban kitartás, 
erő.

Erő. Erzsi, és milyen nőként 
férfiak között dolgozni?
Erzsi: Nagyon jó érzés! Soha 
nem voltam egy gyenge lány, 
és dolgoztam korábban nők-
kel is. Nekem sok nővel nehe-
zebb harmonikusan együtt-
működnöm, mint sok férfival. 
A nők érzékenyebbek, hul-
lámzóbb a lelkiállapotuk. A 
férfiak azonban toleránsak a 
nőkkel. Pistivel is, a fiúkkal is, 

“Óriási tapasztala-
tom van. És soha 

nem nyugszom bele 
abba, hogy valami 
nem sikerül, nem 
működik, s hogy 

ne lehetne mindig 
jobban, gyorsab-

ban csinálni.”
- Harangi István
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de más szakemberekkel is 
nagyon jó a munkakapcsola-
tom. Mi a családi vállalkozás-
ban nagyon jól összehan- 
golódtunk, tudunk egymás rit-
musával együttműködni.
István: Igen, gördülékeny a 
folyamat, amikor dolgozunk. 
Én nem vagyok beszédes 
ember, és munka közben nem 
igen beszélünk. Persze, ha 
probléma adódik, megbeszél-
jük, de mindenekelőtt  a 
munkára figyelünk.

Mit gondoltok a mai 
fiatalokról?
István: Nagyon sokat próbál-
tam fiatalokkal dolgozni, és 
nincs túl jó véleményem. 
Gyenge a fizikumuk, nincs 
állóképességük. Négy órát 
bírnak ki, többet nem, nincs 
bennük kitartás, lelkesedés. 
Volt arra is példa, hogy négy 
óra munka után elmentek le- 
feküdni, annyira elfáradtak.
A fiam, Harangi Krisztián Erik 
és a vejem, Tóth Sándor sze-

rencsére nem ilyenek, rend-
kívül jó párost alkotnak,
és Erzsivel és velem együtt
a vállalkozás erejét adják.
Erzsi: Igen. Az az igazság, hogy 
ehhez a munkához elsősorban 
belső erő kell, s ez a legfonto- 
sabb. Fizikailag könnyebb fej- 
lődni, de ehhez a fejlődéshez 
is belső erő kell. Negyvenhét 
éves vagyok, nő, és nagyon 
szeretem ezt a munkát. Azt 
bánom csak, hogy nem húsz-
huszonöt évesen kezdtem el. 
Amíg csak bírom, csinálni 
fogom. Nagy lehetőség, hogy a 
párommal dolgozhatok. Pisti 
ismer engem, látja, hogy mikor 
vagyok jó vagy rossz passzban, 
és segít, ha szükséges. A nehéz 
fizikai munkában támogat, ha 
kell. Persze, nem vagyunk már 
fiatalok, s lehet, hogy ezért én 
ki fogok majd egyszer szállni. 
De azt tudom, hogy Pisti akár 
nagypapa fejjel is el tudja 
irányítani a fiatalabbakat, mert 
rendkívül jó szakember. Ha 
majd egyszer fizikálisan nem 

is bírja már, a tapasztalata 
óriási segítség lesz mindig.

Mit vártok a jövőtől?
Erzsi: Mi szeretnénk, ha a két 
fiú folytatná. Szerintem ezzel a 
családi vállalkozással megala- 
pozhatják a jövőjüket, s Pisti, 
ott lesz mellettük. 

“Ehhez a munkához 
elsősorban belső erő 

kell, s ez a legfon-
tosabb. Fizikailag 

könnyebb fej-
lődni, de ehhez 
a fejlődéshez is 
belső erő kell.”

- Harangi 
Istvánné, Erzsi



30    MK 73. SZÁM/2022

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - HIDEGBURKOLÁS

A korszerű hidegburkolatok-
hoz általánosan elterjedt és 
alkalmazott fugák cement 
bázisúak, és nagyon sok tekin-
tetben kiválóan megállják a 
helyüket, tartós és biztonságos 
megoldást nyújtanak a szak- 
emberek számára.
Akárcsak az építés más 
területein, a fugaképhez kap-
csolódó építészeti területeken 
is rengeteg újdonságnak va- 
gyunk tanúi. Mindennapossá 
váltak például a rejtett led 
világítások, amelyek kiemelik a 
fugák szépségét, a fugaképet, 

ami egy tér alakítása során 
mindig meghatározó.

Lássuk hát, mire is képes a 
KERAPOXY EASY DESIGN
Nézzük egy pár jellemzőjét a 
cement és epoxigyanta bázisú 
vagy más néven reaktív gyanta 
termékek tekintetében. De 
honnan is nézzük?
Nézhetünk egy terméket a 
kivitelező szempontjából. Mi 
lesz a fontos ilyenkor? A bedol-
gozhatóság, nyitott idő, fa- 
zékidő…

AMIVEL MNDENKI JÓL JÁR
Volt alkalmam kipróbálni a KERAPOXY EASY DESIGN fugázóanyagot. Lenyűgözött. Azt 
gondoltam, hogy egy ilyen anyag megszületése kiszorítja majd a cement bázisú fugá-
zóanyagokat, ahogy a népszerű cementbázisú modern segédanyagok is kiszorították 
a misungos megoldást. 

EGY FUGÁZÓ

Molnár-Illés Gábor, alkalmazás-
technikus írása
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A másik nézőpont az adott 
helyiség használójáé, akinek 
készül a felület. Itt már más 
fajta szempontok kerülnek 
előtérbe. A színtartósság, 
takaríthatóság, struktúra kép, 
esztétikus megjelenés és nem 
utolsó sorban az ár.

A KERAPOXY EASY DESIGN 
olyan termék, amivel 
mindenki jól jár
A hagyományos epoxi fugák 
bedolgozása során a struktúra 
képzése nehéz, de a lapok 
lemosása volt az igazi kihívás. 
Többszöri ismétlést vont maga 
után mire eljutott a megfelelő 
eredményhez egy burkoló, 
azaz már nem volt ragacsos a 
burkolatunk felülete.
Cementes fugák esetében 
pedig struktúraképzéskor és  
végső lemosáskor a lemosószi-
vacsból a vizet nagyon ki kell 
csavarni ahhoz, hogy jó ered-
ményt érjünk el. Sajnos sokak-
nak okoz ez a kicsinek tűnő 
probléma is színeltérést, azaz 
nem egységes megjelenést.
A cementes fugákról általá-
nosan elterjedt, hogy könnyen 
koszolódnak, nehezen takarít-
hatóak, ezért sokan a szürke 
színt részesítik előnyben. 
Cement bázisuk miatt valóban 
van, bár termékeknként je- 
lentősen eltérő mértékű ka- 
pilláris nedvszívásuk, ami a víz 
és szennyezőanyagok mé- 
lyebb bejutását eredményez- 
heti.

Mit jelent a KERAPOXY EASY 
DESIN nevében a könnyű 
(easy) szó?
Bátran állíthatom, hogy köny-
nyű bedolgozni a fugahéza- 
gokba a megfelelő fugázó 
szerszám segítségével, de 
könnyű lemosni is, hiszen még 
csak várni sem kell, gyakorlati-
lag azonnal megkezdhetem a 
fugakép kialakítását. Ami nem 

egy nehéz feladat a hagyo- 
mányos epoxi fugákhoz 
képest. Nyeles szivacs hasz-
nálatával, kétszeri lemosás 
után, bő hideg vízzel pár perc 
alatt kész, és gyönyörű munkát 
láthatunk magunk előtt.
A részmennyiségek bekeve- 
réséhez továbbra is fontos a 
mérleg alkalmazása, hiszen 
két komponensű termékről 
van szó. A gumikesztyű és a 
védőszemüveg is kötelező 
kelléké vált a reaktív gyanta 
termékekkel való érintkezés 
során.

A easy szó jelenthet akár há- 
romszorosan is könnyen al- 
kalmazható segédanyagot is
Kijelenthetjük, hogy egysze-
rűbb a strukturálása és a végső 
lemosása a cementes anya- 
gokhoz képest, és a hagyo- 
mányos epoxi habarcsokhoz 
használt Scotch Brite dörzsi 
alkalmazását is elhagyhatjuk, 
valamint kevesebb ismétléssel 
eljutunk a kész fázisig.
A megrendelők számára a 
burkoló vonzóvá teheti a ter-
méket alacsonyabb vállalási 
árral, hiszen előnyei és emelt 
tulajdonságai miatt a megfe-
lelő fugázó szerszámmal egy 
ügyes kezű burkoló gyorsab-
ban, könnyedebben végezheti 
a kivitelezést.

Hol alkalmazható a 
KERAPOXY EASY DESIGN?
Egyszerű a kérdés, és egyér-
telmű a válasz:
szinte mindenhol!
Nem telepednek meg rajta 
mikroorganizmusok. Savakkal, 
lúgokkal szemben ellenálló, 
ezért mindenféle vegyszeres 
takarítást kiválóan visel.

 ▶ A KERAPOXY EASY DESIGN 
bakteriosztatikus szer, amely 
megakadályozza a baktériu- 
mok elszaporodását és a 
penészképződést a fugák 

felületén, így a csempézett 
felületeket higiénikussá és 
biztonságossá teszi.

 ▶ Bedolgozása során nincs 
zsugorodás és repedéskép-
ződés, ami bázisából adódik. 

 ▶ Kikötött állapotban az UV 
ellenállása kimagasló, szeny-
nyeződések könnyen eltá-
volíthatóak a felületéről, nem 
vesz fel vizet, nedvességet.

 ▶ A jól ismert MAPEGLITTER 
csillámok arany és ezüst 
színekben keverhetőek a ter-
mékbe, 6% tömegarányban.

 ▶ Elérhető 40+1 áttetsző szín-
ben, ami remélhetőleg ele-
gendő választék ahhoz, hogy 
valamelyikbe beleszeressünk 
és álmaink otthonában 
hosszú ideig gyönyörköd-
hessünk benne.

 ▶ Nagyon magas mechanikai 
szilárdság jellemzi, nyomó- 
szilárdsága: 65 N/mm2.

 ▶ Természetesen alkalmaz- 
hatjuk mozaikok fugázására 
és ragasztására egyidőben, 
így egy nagyon tartós felületet 
készíthetünk.
 
Egy új Mapei termék befu-
tásának lehetünk szemta- 
núi.

alkalmazhatósága 
sokoldalú, 
mindenhol 

megállja a helyét.
A bedolgozását szinte 

elrontani sem lehet, 
mindenkinek, aki 

találkozik majd vele, jó 
tapasztalatai lesznek.

A KERAPOXY EASY DESIGN 
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REFERENCIA- HIDEGBURKOLÁS

SZÁMTALANSZOR 
BIZONYÍTOTT MÁR EZ A 

RÉTEGREND
A HugraroSPA Hajdúszoboszló Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, mely rendkí-
vül széles szolgátatási kínálattal áll vendégei rendelkezésére: gyógyfürdő, Aqua-Palace 
Fedett Élményfürdő, Strand, Aquapark, és végül, de nem utolsó sorban a 2021 nyarán 
megnyílt Prémium Zóna.

A Prémium Zónát a strand 
területén belül alakították ki, és 
Magyarország leglátványosabb 
szabadtéri wellness fürdőjének 
mondhatjuk. Három nagy 
medencéje a legkülönfélébb 

élményeket nyújtja. A Plitvice 
elnevezésű medencében 
hatalmas sziklás vízesés, 
beépített masszázs elemek, 
pezsgőágyak várják a 
fürdőzőket. A Tahiti medencé-

ben hullámfürdő és vizibár 
emeli az élményt. Az Amazonas 
medencében pedig sodrófolyó 
és gyönyörű panorámát kínáló 
emeltes Jakuzzi tölcsérek 
nyűgözik le a vendégeket.
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Medenceburkolás 15 000 
négyzetméteren
Folyamatosan dolgoztak a 
gépek a Csónakázó-tó 
partszakaszán az elmúlt 
időszakban.
Először a medencék alapjai 
készültek el, majd a burkolás 
és az élményelemek beépítése 
történt. A kivitelezés során 
három medencecsoport kiala- 
kítására került sor, a Plitvice, a 
Tahiti és az Amazonas me- 
dencecsoportokra bontható a 
terület. A generálkivitelező a 
hajdúszoboszlói székhelyű 
Magyar Mélyépítő Kft. volt.
A Prémium Zóna ötcsillagos 
minőségi igényeket elégít ki a 
szemet gyönyörködtető lát-
ványelemeivel, különleges víz- 
élményeivel. A létesítmény 2,5 
hektáron terül el, az együttes 
vízfelületet meghaladja a 
2500 négyzetmétert, és 1000 
fő egyidejű befogadására van 
lehetőség. 
A nyolc medence és kilenc 
jakuzzi hidegburkolását a 
Mapei termékmegoldásaival 
valósították meg 15000 
négyzetméteren. A közel egy 
évig tartó munkálatok kivi-
telezői a CZP 2006 Kft. és a 
Pegazso 2010 Kft. szakem-
berei voltak.  

A munkálatokat a beton- 
szerkezet javításával kezdték a 
kivitelezők. A MAPEGROUT 
termékcsalád betonjavító 
habarcsát, a MAPEGROUT 430 
szálerősítésű, finomszemcséjű, 
állékony (tixotróp) betonjavító 
habarcsot alkalmazták erre a 
feladatra.
A kialakított vasbeton meden-
cetest síkjai általánosságban 
egy medence kialakításakor 
nem megfelelő pontosságúak 
a burkolat fogadásához. 

KITEKINTŐ ÉRDEKESSÉG
Az élet szerencsére nem állt meg az Alföld 
fürdővárosában, Hajdúszoboszlón. A település 
Magyarország egyik legnépszerűbb vidéki üdülőhe-
lye, ahol az ország legnagyobb fürdőkomplexuma 
található.
A város élete 1925-ben vett hatalmas fordulatot, amikor 
egy kutatófúrás során olaj vagy gáz helyett termálvíz 
tört a felszínre. Innentől népszerűségét a folyékony 
aranynak köszönheti. A gyógyvíz, a kiépült gyógyfürdő 
beindította a fürdőturizmust a településen és a folya- 
matos fejlesztéseknek köszönhetően mára az ország 
egyik legnépszerűbb üdülőhelye.  2021 júliusában a 
Kisfaludy Turisztika Fejlesztési Program keretében a 
“Strandfürdő minőségi kínálatbővítése, új egyedi 
élményövezet kialakításával” című projekt a Magyar 
Állam 1,5 milliárdos támogatásával valósult meg a város-
ban, a teljes beruházás összege közel 3,5 milliárd forint 
volt. A medenceburkolás kialakításhoz a Mapei ter-
mékei nyújtottak segítséget.
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Különösen igaz ez, a 
medencefejek és a me- 
dencefenék lejtései esetében. 
Ezek kiegyenlítését itt is el kel-
lett végezni, ehhez jó megol- 
dást nyúj.
A medencefalakra kiegyenlí- 
tésként a PLANITOP FAST 330 
kiegyenlítő anyagot alkamaz-
ták. A medence alján, a 
TOPCEM esztrichcementet 
használták PLANICRETE-s ta- 
padóhíddal.
A kiegyenlített felületeket 
kenhető vízszigeteléssel látták 
el. A szerkezeti dilatációk 
felett, a szigetelés felvitelét 
megelőzően ADESILEX PG1 
epoxi ragasztóval ragasztották 
le a MAPEBAND TPE vízzáró 
rugalmas szalagot.
A falcsatlakozásoknál, fal-

padló csatlakozásoknál, az 
aljzat dilatációs hézagainál és 
a csőáttöréseknél a megfelelő 
MAPEBAND EASY hajlat-
erősítő szalag és kiegészítők 
beépítésére volt szükség.
A MAPEBAND elemeket 
MAPELASTIC rétegbe ágyaz-
ták. A szigetelő bevonat ki- 
alakítására a víznyomásálló, 
kenhető, szórható  és a legtöb-
bet bizonyított MAPELASTIC 
volt a legalkalmasabb,. 
Az így vízszigetelt felületre 
került felragasztásra a burko-
lat, melyhez oldalfalra a 
KERAFLEX S1, míg padlóra a 
KERAFLEX EASY S1 ragasztó 
került felhasználásra. Több 
különböző Agro Buchtal 
burkolattal dolgoztak a mes-
terek. A standard 12,5 x 25 cen-

timéterestől az 5 x 5 cm-es 
kerámiamozaikon át egészen 
a 2,5 x 2,5 cm-es kerámiamo-
zaikig alkalmazták a burkola-
tokat különböző színárnyalat-
ban a megadott 
burkolattervnek megfelelően. 
A ragasztást követő fugázás a 
burkolólapokkal együtt biz-
tosítja a magas szintű esztéti-
kai megjelenést. Ezen 
medencék és jakuzzik esetén 
is a KERAPOXY epoxigyanta 
alapú termékcsaládra esett a 
választás, mely jelentősen 
nagyobb vegyi ellenálló 
képességű, gyakorlatilag nulla 
vízfelvételű fugaanyagokkal 
rendelkezik. A fugahézagok 
tömítése a KERAPOXY CQ két-
komponensű, saválló epoxi 
fugázóanyaggal történt. A köz-
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ADATOK
Referencia: HungaroSpa Prémium 
Zóna
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: betonjavítás, 
vízszigetelés, hidegburkolás
Helyszín: Hajdúszoboszló
Kivitelezés éve: 2020-2021
Tulajdonos: HungaroSpa Hajdúszo-
boszló
Generálkivitelező: Magyar Mélyépítő 
Kft.

Szakipari feladatok kivitelezője: 
CZP 2006 Kft., Pegazso 2010 Kft.
Építész: Varga Sándor, Keletterv Kft.
Mapei partnerkereskedő: GSV Kft.
Mapei kapcsolattartó: Szénás 
Krisztán, Kis Péter

Felhasznált Mapei termékek 
Betonjavítás: Mapegrout 430, 
Topcem, Planitop Fast 330

Vízszigetelés: Adesilex PG1, Mape-
band TPE, Mapeband Easy, 
Mapelastic
Hidegburkolás: Keraflex S1, Keraflex 
Easy S1, Kerapoxy CQ, Mapeflex 
MS45

vetlen és jelentős vegyi ter-
helés a felületen a 
fugázóanyagot éri.
Általánosságban elmondható, 
hogy az epoxigyanta alapú 
fugázók bár költségesebb, de 
mindenféleképpen hosszabb 
élettartamú megoldást jelen-
tenek. A burkolat tartóssága 
szempontjából meghatározó 
a medence tisztításához 
használt anyagok töménysége, 
a tisztítás gyakorisága, és a 
leöblítés alapossága a tisztítás 
után. A vízben jelenlévő 
magasabb oldott anyag tarta-
lom több lerakódással, kiválás-

sal jár, így ilyen esetekben a 
tisztítás várhatóan az átlagos-
nál nagyobb terhelést fog 
jelenteni a hidegburkolat 
számára. Ezért érdemes 
például termálvizes meden-
cékhez és magas oldott 
ásványi anyag tartalmú vizek-
hez epoxi fugázót választani.
A dilatációs hézagokat 
MAPEFLEX MS 45 rugalmas 
hézagtömítővel töltötték ki.
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TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - VÍZSZIGETELÉS

Az elmúlt két év viharos változásai az építőiparban ko-
moly munkaerőhiányt okoztak és a szakemberek mun-
kája felértékelődött. Eljutottunk odáig, hogy ma már 
minden valamit magára adó burkoló professzionális 
segédanyagokkal és szerszámokkal dolgozik. A szűk ke-
resztmetszetté ma a kivitelező értékes munkaideje lett, 
így a profiknak nem kell néhány száz forint miatt olcsóbb 
anyagokhoz és eszközökhöz nyúlnia.
Azonban a burkoláshoz nem csak szerszámok és se-
gédanyagok kellenek, hanem néhány olyan kiegészítő is, 
aminek a használata nagymértékben megkönnyíti a bur-
kolók életét. Számtalan ilyen eszközt és anyagot használ-
nak, jókat és kevésbé jókat. Szintező rendszerek, álpadló 
talpak, építőlemezek és különböző tisztítószerek könnyí-
tik a kivitelezők életét, ha azok tényleg jók.
Ezek a kiegészítők azonban nem mindig tökéletesek! 
Sokszor olyan cégek forgalmazzák őket, akik a termék-
fejlesztésnél nem a burkoló szakemberek valós igényeit 
és szokásait vették figyelembe, hanem egyéb szempon-
tokat.
Így történt, hogy az olasz Mapei központ alapos piacku-
tatás és a burkolói igények felmérése után úgy döntött, 
hogy belép ebbe a piaci szegmensbe is. Így a 2021-es 
Cersaie kiállításon a Mapei bemutatta az új termékvo-
nalának az „Eszközök” termékvonal legelső termékeit. 
Az ide tartozó termékek a Mapei-től megszokott, magas 
színvonalú, a gyakorlati használatra alkalmas anyagok let-
tek, amiket örömmel adunk a professzionális kivitelező 
partnereink kezébe. 

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - HIDEGBURKOLÁS

Novák Péter, hideg- és meleg-
burkolati termékmenedzser

Az innováció mindig is a 
Mapei növekedésének haj-
tóereje volt. 
A Mapei továbbra is min- 
dent megtesz azért, hogy 
innovatív, tartós és fenn-
tartható megoldásokat ad-
jon a felhasználóknak és 
kivitelező partnerek a ke- 
zébe, úgy a legegyszerűbb,   
mint a legösszetettebb 
megoldásokban.

ÚJ TERMÉKEK

TARTS LÉPÉST A SIKERÉRT 
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A MAPELEVEL EASYWDG a 
piacon jól ismert ékes szin- 
tezőrendszerek a Mapei 
sajátmárkás változata.
Az újdonság a termékben 
egy apró változtatás, ami 
nagymértékben megköny- 
nyíti annak használatát.
A piacon jelenleg elérhető, 
hagyományos szintező 
rendszerekkel ellentétben a 
MAPELEVEL EASYWDG  ké- 
zi felhasználásra lett ter-
vezve, használatakor nem 
szükséges fogót használni. 
Azonban, ha egy kivitelező 
az ilyen típusú munkákhoz 
inkább szerszámot használ-
na, jó tudni, hogy a rendszer-
hez egy a hagyományos 
beépítéshez is sokszor 
használható fogó is ren-
delkezésre áll. 
A MAPELEVEL EASYWDG 
SYSTEM anyaga jó minősé-
gű és a kialakítása rendkívül 
pontos. Könnyű telepíteni 
és a ragasztó megkötése 
után a kapuk eltávolítása 
egyszerű és gyors. Mindegy, 
hogy lábbal vagy gumika-
lapáccsal ütik le őket, a 
kapu könnyen és pontosan 
törik le a talpról és az ék 
még sokszor felhasznál- 
ható. 

A Mapei előrukkolt egy 
építőlemezzel is
A piacon eddig két típus 
volt jelen: az üvegfátyol 
kasírozású és a cementes 
bevonattal rendelkező 
változat.

Az első legfőbb előnye a 
könnyű megmunkálható- 
ság, a másodiké a merev és 
szilárd tartás.
A MAPEGUARD BOARD 
egyesíti mindkettő előnyét. 
A nagy sűrűségű merev 
extrudált polisztirol magot 
mindkét oldalán egy vízálló 
polipropilén fátyol borítás 
fedi. Könnyű megmunkálni, 
de a mag szilárdsága a 
legkülönbözőbb felhaszná- 
lásokra is alkalmassá teszi a 
terméket.
Használható falak vagy régi 
burkolat kiegyenlítésére, és  
remekül megállja a helyét 
vizes helyiségekben válasz-
falak, mosdókagylók vagy 
más szaniter termékek 
támaszainak kialakítására is. 
A panelek felületén talál-
ható jelölések megkönnyí- 
tik a méretre vágást, és kön-
nyen megjeleníthetők rajta 
a megmunkáláshoz szüksé- 
ges jelölések.

Száraz technológiával fek-
tetett hidegburkolatok 
Ez az egyik legdinamiku- 
sabban terjedő burkolat 
típus.  Ilyenkor a vastag és 
önhordó kerámia, esetleg 
beton lapokat egy-egy 
álpadló talppal támasztjuk 
alá. Ennél a munkánál 

lehetősége nyílik arra, hogy 
a burkolatot az aljzat 
esésével párhuzamosan, 
vagy attól független vízszin-
tesen alakítsuk ki.
A Mapei által bemutatott 
MAPELEVEL PEDESTAL egy 
olyan teljes rendszer, ahol 
az álpadló talpak kétféle 
beállítási lehetőséggel ren-
delkeznek. A telepítés során 
a fix és önbeálló módba is 
állíthatók. 

A burkolást és a rendszeres 
karbantartást, takarítást 
megkönnyítő, új termék- 
családunk az ULTRACARE
Ide azokat a burkolást segítő 
anyagokat, vegyszereket 
gyűjtöttük, amik megol- 
dásokat kínálnak olyan tisz-
títási és burkolási felada-
tokra, amelyekkel nap mint 

nap találkozunk az építői-
parban. Ide tartoznak anya-
gok, amiket burkoláskor kell 
használni, de vannak ter-
mékek a rendszeres tisz-
tításhoz és karbantartáshoz 
is. 
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FALSZÁRÍTÓ VAKOLATOK
JELLEMZŐ HIBÁK FELÚJÍTÁSOK SORÁN

Fábián Zoltán, okleveles 
építőmérnök írása

A modern építési piacon egyre nagyobb termékkínálat 
található kifejezetten régi, nedvesedő épületek felújítá-
sához. A Mapei termékkínálat is számos speciális össze-
tételű és célú terméket tartalmaz, legyen szó utólagos 
vízszigetelésről vagy szerkezetmegerősítésről, és termé-
szetesen meg kell említeni a talán legáltalánosabban 
ismert és használt termékkategóriát a felújító falszárító 
vakolatok népes családját is. Ezek azok a termékek, ame-
lyek alkalmazása a legkevesebb veszélyt rejt, amely szin-
te az összes régi, nem megfelelő vízszigetelésű épület 
felújításakor része a felújítási koncepciónak, mégis van 
számos jellemző hiba, amivel találkozunk munkánk so-
rán. Lássuk melyek a leggyakoribb hibák ezen termékek 
alkalmazása során.
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Villanyszerelési szerelvények 
rögzítése
Nedvesedő falazatok felújítása 
során, még akkor is, ha készült 
utólagos vízszigetelés kerülni 
kell a gipszes anyagok 
használatát. Ez különösen igaz 
a villanyszereléshez használt 
rögzítőgipszekre.
A gipsz egyrészt nedvesség 
hatására visszalágyulhat, de ez 
lenne a kisebb gond, a 
nagyobb az, hogy a gipsz 
felveszi a környezetéből a ned-
vességet, vizet. 
Ezen jó tulajdonságát új 
építéseknél gyakran kihasznál-
ják és hangsúlyozzák, azaz, 
hogy a gipszes vakolat a levegő 
páratartalmából sokat fel tud 
venni, majd leadni, így segít a 
helyiség páratartalmát ki- 
egyenlíteni. Viszont egy 
tartósan nedves fal esetében 
egyrészt elveszítheti rög-
zítőképességét, másrészt saj- 
nos találkoztunk már olyannal, 
hogy csorgott a víz a konnek-
torból a fent leírt jelenség 
miatt. Különösen nagy ned-
vességterhelésű falakban, pél- 
dául pincékben ez akár élet-
veszélyes is tud lenni.
Felújító vakolatok alatt min- 
denféleképpen cementes 
vagy meszes habarcsot 
használjunk a villanyszerelési 
szerelvények rögzítésére, pél- 
dául a LAMPOCEM gyorskötő 
cementes rögzítőhabarcsot.

Vakolatélvédők
Azok a cégek, amelyek nem 
kifejezetten specializálódtak 
felújító falszárító vakolatok 
kivitelezésére könnyen esnek 
abba a hibába, hogy a vakola-
tok felvitele előtt az új 
építéseknél is megszokott 
módon helyeznek fel vako-
latélvédőket, esetleg veze-
tősíneket. Ritkábban, de itt is 
találkozhatunk azzal a hibával, 
hogy gipszes anyagot használ-

nak az élvédők rögzítéséhez. 
Mivel ez a megoldás új építés 
esetén sem kültérben, sem 
cementtartalmú vakolatok 
esetében nem a legjobb 
megoldás, így szerencsére 
nem gyakori. Gyakoribb, hogy 
horganyzott élvédőket vako-
lósíneket használnak. Sajnos 
ezeket a talajvízben lévő ol- 
dott sók megmarhatják, 
tönkretehetik.
Ha mindenféleképpen ragasz-
kodunk a vakolóprofilok 
használatához, akkor vá-
lasszunk rozsdamentes acél-
ból készült termékeket, de a 
legjobb, ha hagyományos 
módon elhagyjuk ezek 
használatát, és falhoz rög-
zített, beállított deszkák, lécek 
segítik a munkánkat, amiket 
természetesen el is távolítunk 

a vakolat meghúzása után. 
Természetesen a fent leírt je- 
lenség a vakolaterősítő, vako-
lattartó hálókra is igaz. 
Amennyiben ragaszkodunk a 
fém háló használatához úgy 
válasszunk rozsdamentes 
acélból készült terméket, de 
még jobb, ha az adott vakola-
trendszerben használható 
bevizsgált terméket hasz- 
nálunk, mint például kínála-
tunkban a lúgállú üveg alapa-
nyagból készülő MAPEGRID 
G220 háló.

Alapvakolat vastagság
A felújító falszárító vakolatok 
működésének alapja, hogy 
nem vezeti ki a felületükre a 

nedvességet, tehát hidrofóbi-
záltak, így a talajnedvességből 
kiváló sók a vakolat belső ré- 
tegeiben kezdenek kirakódni 
kikristályosodni. Ahhoz, hogy 
ezt a funkciójukat el tudják lát-
ni úgy, hogy esztétikailag is 
kifogástalan felületet kapjunk, 
hogy ne jelenjenek meg a 
sókristályok apró fehér szöszök 
sóvirágok formájában, megad-
ott minimális vastagságban fel 
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kell vinni az alapvakolati 
réteget.
Ez legalább 2 cm-es vas- 
tagságot jelent a következő 
termékcsaládok esetén:
POROMAP, MAPEANTIQUE és 
MAPEANTIQUE ECO.
Ettől legfeljebb olyan kivéte-
leses etekben térhetünk el, 
amikor nem használjuk ki a 
termék sótároló képességét, 
például mikor belső oldali 
vízszigetelésre készül a vakolat 
esetén.

Simítás, befejező réteg
A vakolás hagyományosan 
kőműves munka, a glettelés 
viszont már a festő dolga, így 
ez a két munkafolyamat sajnos 
a felújítóvakolatok esetében is 
két külön vállalkozóra, szaki-
parra esik sokszor, és, ha nincs 
hozzáértő, aki koordinálja a 
munkákat könnyen születik 
rossz megoldás a glettek, fes-
tékek kiválasztása során. 
Felújító vakolatokon csak és 
kizárólag jó páraáteresztő 
simítóréteget alkalmazha-
tunk, így mindenféleképpen 
kerülni kell a diszperziós 
glettek használatát. 
Páraáteresztés szempontjából 
a gipszes anyagok ugyan meg-
felelőek lehetnének, de a villa-

nyszerelésnél és élvédőzésnél 
leírt okok miatt nem alkalmas 
ezeken a helyeken. Kizárólag 
meszes glettek, vagy mész és 
mész-cement bázisú simítóva-
kolatok jöhetnek szóba. 
Legjobban akkor döntünk, ha 
a felhasznált vakolatrendszer 
saját simítóvakolatát használ-
juk. Egyrészt az összehangolt 
rendszer sokkal megbízhatób-
ban és nagy valószínűséggel 
jobban működik, másrészt 
vakolatcsaládonként változó 
kínálatban, de simítóvako-
lataink elérhetőek 0,1 mm-es, 
0,4 mm-es és 0,7 mm max-
imális szemcsemérettel, így az 
egészen finom glettszerű 
megjelenéstől a besimított 
finomabb szemcsés alapvako-
lati megjelenésig minden 
megoldható termékeinkkel.
A vakolatra kerülő festék vagy 
nemesvakolat kiválasztásában 
ugyanúgy kerülnünk kell a 
diszperziós, latex vagy műgy-
antás termékek használatát, 
kizárólag jó páraátersztő 
képességű szilikát vagy szi-
likon termékek vihetők fel 
felújító falszárító vakola-
trendszerekre, mint cégünk 
kínálatában a SILEXCOLOR és 
SILANCOLOR termékcsalád 
tagjai. Beltérben kisebb eszté-

tika igény esetén, különösen, 
ha fehér színt tervezünk akár 
még a hagyományos meszelés 
is jó megoldás lehet.
Mert ne feledjük a jó ered-
ményhez nem nemcsak jó 
anyag, jó munka, hanem jó 
részletmegoldások is kel- 
lenek.
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HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK 
ÚJ GENERÁCIÓJA

Nézzük milyen újdonságok jelentek meg a homlokzati hőszigetelések terén az elmúlt 
10-15 évben. Forradalmi lépésnek számított a grafit őrleményt tartalmazó EPS hőszi-
getelés megjelenése az építésben, ahogy az ásványi lemezek homlokzaton történő 
alkalmazása is, hiszen ezzel létrejött egy lég- és páraáteresztő hőszigetelő rendszer. 
A következő újítás, akkor történt ezen a területen, amikor az EPS és grafit lemezeket 
perforálták.
Végül ide sorolhatnánk még a parafa alapú táblás hőszigetelést, ami azonban magas 
alapnyag költsége miatt, csak kevesek számára elérhető kiváltság. S itt a legújabb új-
donság, a MAPETHERM PIR SYSTEM: A Mapei Kft az első olyan teljes rendszert kínáló 
gyártó és forgalmazó Magyarországon, aki rendelkezik a magyar szabályrendszer elő-
írásain alapuló 45 perces tűzvizsgálati dokumentációval, Innopan MF/therm üvegfátyol 
kassirozású táblásított PIR hőszigetelő termékkel bevizsgálva. 

IRODAHÁZ VESZPRÉMBEN

REFERENCIA - HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
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Ez a cikk a legújabb hom-
lokzati hőszigetlés fejlesztésről 
szól, mégpedig legelső 
alkalmazásáról.

A MAPETHERM PIR SYSTEM-
et először egy veszprémi 
irodaházon dolgozták fel egy 
projekt során homlokzatra. 

PIR hőszigetelés 600 
négyzetméteren
A PIR egy olyan korszerű 
szigetelőanyag, mely meg- 
oldást kínál a jövő igényeire. 
Segítségével a legkisebb vas- 
tagsággal tudjuk elérni a leg-
magasabb teljesítményt. 
A veszprémi irodaház hő- 
szigeteléséhez az InnoPan 
csapat PIR hőszigetelő anya-
gát alkalmazták a mesterek. 
Az InnoPan hozzáértő és 
tapasztalt szakemberek tár-
sulásával jött létre 2015-ben. 

A Mapei és az InnoPan 
közösen alakította a legújabb 
hőszigetelő rendszert. 
Az Innopan MF/therm PIR 
lapok rögzítéséhez a kivi-
telezők a MAPETHERM AR1 
ragasztóanyagot alkalmazták. 
A simítóréteg kialakításánál 
az első rétegbe MAPETHERM 
NET hálót ágyaztak.
A következő munkafázisban a 
QUARZOLITE BASE COAT 
alapozót és a QUARZOLITE 
TONACHINO vékonyvakolatot 
alkalmazták.  Az MF/therm 
PIR hőszigetelő táblák rög-
zítése, illetve a MAPEI 
rendszerelemek beépítése 
megegyezett a „hagyomá- 
nyos” homlokzati EPS 
szigetelések munkafázisaival. 
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A Mapei és az InnoPan 
közösen alakította ezt a legú-
jabb hőszigetelő rendszert. 
Az Innopan MF/therm PIR 
lapok rögzítéséhez a kivi-
telezők a MAPETHERM AR1 
ragasztóanyagot alkalmazták. 
A simítóréteg kialakításánál 
az első rétegbe MAPETHERM 
NET hálót ágyaztak.

ADATOK
Referencia neve: Irodaház
Település: Veszprém
Termékvonal: hőszigetelés
Kivitelezés kezdete: 2021. március
Kivitelezés vége: 2021. május
Generálkivitelező: Ingatlan Exclusive 

Szakkivitelező: Pálfy Sándor, Ingatlan 
Exclusive
Mapei partnerkereskedő: Piedl Kft. 
Mapei kapcsolattartó: Doma András, 
Gulyás Gergely 
Innopan kapcsolattartók: Papp 
Róbert, Kővágó Gábor

Felhasznált Mapei termékek 
Hőszigetelés: Mapetherm AR1, 
Mapetherm Net, Quarzolite Base 
Coat, Quarzolite Tonachino 

Felhasznált InnoPan termékek
MF/therm 1200x600x 180 mm PIR 
(egyenes élképzéses termék)

„Ez a történelmi városrészben található 
irodaház ezelőtt nem volt hőszigetelve.
Ezt a régi homlokzatot kellett újjávarázsol-
ni, melyhez InnoPan hőszigetelő lemezt 
használtunk. Gyakorlatilag a mi köz-
reműködésünkkel és szorgalmazásunkkal 
a Mapei és az InnoPan közös rendszert 
alakított ki. Jól sikerült, szépek a színek, jól 
állt össze, jól működtek az anyagok. Kicsit 
másként viselkedik műszakilag, kicsivel 
gondosabban kell az anyaggal dolgozni.”

- Pálfy Sándor, Ingatlan Eclusive  
ügyvezető, projektvezető
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?MI ÚJSÁG A 
HŐSZIGETELÉSBEN?

GULYÁS GERGELY,
A MAPEI KFT. VÉDŐ- ÉS

DEKORÁCIÓS
BEVONATOK

TERMÉKFELELŐSE
VÁLASZOLT

KÉRDÉSEINKRE

A homlokzati hőszigetelések piaca, bár elma-
rad a digitális technológiák piacához képest 
a fejlődés gyorsaságában, de azért itt is tör-
téntek, történnek, s várhatóan a jövőben is 
lesznek változások, előrelépések. Ezek a válto-
zások egyrészt kapcsolódhatnak a különböző 
rendszerelemekhez, de a hőszigetelő leme-
zek, illetve a különböző rétegképző termékek 
anyagi összetételéhez is, sőt akár a tartozékok 
műszaki fejlődéséhez, mint péládul a dübe-
lek.
Az épületek energetikai követelményeinek 
változásával ugyanis egyre jobb hőszigete-
lő képességű anyagokat terveznek és építe-
nek be a hőszigetelőrendszerekbe, valamint 
a rögzítéstechnológia sem marad el a szín-
volasabb megoldások kifejlesztésében.

Hogyan fejlődött a közelmúltban a hőszigetelő 
rendszerek területe?
Az Eps, Grafit és ásványi hőszigetelő rendszerek az 
elmúlt években párhuzamosan vannak jelen az 
építési piacon. Alkalmazásukról, az előírások, a 
gazdaságossági kérdések és a megrendelő 
lehetőségei döntenek elsősorban. Jelentős tech-
nológiai fejlődésről azonban az utóbbi években 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - HŐSZIGETELÉS

Nézzen érdekes videót a 
témában mobiltelefonján.
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? nem tudunk beszámolni, az 
utolsó forradalmi esemény a 
grafit őrlemény megjelenése 
volt, ami 25 %-kal növelte a 
hőszigetelő képességet a sima 
EPS hőszigetelő rendsze-
rekhez képest. Majd meg-
jelentek az ásványi anyagú 
hőszigetelő lemezek az 
épületek homlokzatain, s 
ezzel a lég- és páraáteresztő 
hőszigetelő rendszerek. Az is 
újítás volt, amikor az EPS és 
grafit lemezeket perforálták, 
és így értek el jobb páraátersz-
tőséget az EPS rendszerek 
esetében.

A Mapei homlokzati 
rendszerek között megjelent 
egy  rendszer, a PIR. Ez is egy 
fejlődési lépés, nem?
Igen, ez a legújabb, és szerin-
tem igen fontos. A Mapei Kft. 
az első olyan vállalat Ma- 
gyarországon, amely olyan PIR 
alapú homlokzati hőszige- 
telőrendszerrel rendelkezik, 
amit 45 perces tűzvizsgálati 
dokumentáció igazol. Ez a mi 
üvegfátyol kasírozású, táblásí-
tott PIR homlokzati hő- 
szigetelő rendszerünk, ami a 
magyar törvények, szabályok 
és szabványok szerint került 
bevizsgálásra és minősítésre.

Miért éppen a PIR 
hőszigeteléssel került az új 
rendszer kialakításra?
A PIR hőszigetelés már szá-
mos helyen bizonyított, 
hatékony hőszigetelő réteg, 
hőszigetelő képessége na- 
gyobb az eddigi hőszigetelő 
rendszerekénél. Százalékosan 
kifejezve ez azt jelenti, hogy a 
PIR az EPS-nél 37 %, a grafit-
nál 23 %, az ásványinál 32 
%-kal jobban szigetel.

Ez a rendszer vastagabb is a 
többinél?
Éppen ez az, hogy nem! 
Valóban úgy van, hogy a 
hőszigetelés vastagságát már 
a tervezési fázisban meg kell 
határozni, és természetesen a 
hőszigetelő képesség és a ren-
delkezésre álló épületszerkeze-
ti lehetőségek mentén 
szükséges mérlegelni az 
igények és a szabályok men-
tén. Ha azonban a  
MAPETHERM PIR SYSTEM 
hőszigetelést választjuk nem 
kell kompromisszumot köt-
nünk a vastagság és a 
szigetelés hatékonysága 
között, mivel a 15 cm EPS 
szigetelés vastagságával meg-
egyező PIR hőszigetelés 
csupán 10 cm vastag. Ez elsőre 
nem tűnik nagy dolognak, de 

gondoljon csak bele: a ház 
minden fala 5 cm-rel kijjebb 
tervezhető! Minden fala! 
Összeadva hatalmas nö- 
vekedés ez a belső terekben! 

És, ha nem újépítésről van 
szó, hanem felújításról?
Amennyiben olyan épületet 
újítunk fel, ahol nincs hom-
lokzati hőszigetelés, s tegyük 
fel sűrűn beépített területről 
van szó. ahol a házak falai 
nincsenek egymástól nagy 
távolságra, akkor egyér-
telműen korlátozottak va- 
gyunk a hőszigetelés vas-
tagságát illetően. Ezért ebben 
az esetben is lehet a legjobb 
választás a MAPETHERM PIR 
SYSTEM. Ilyen helyzet állhat 
elő régebben épült tár-
sasházak esetében is, ahol 
szintén nagyon fontos meg- 
oldani a homlokzati hőszi- 
getelés kérdését. 

HŐVEZETÉSI
TÉNYEZŐK:

EPS lemez: 0,038W/mK
Grafit lemez: 0,031W/mK 

Ásványi lemez:
0,035W/mK

PIR hőszigetelő lemez: 
0,024W/mK
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Lássuk mit is jelent a 
bevonatszigetelés
Bevonatszigetelés alatt értünk 
mindenféle olyan szigetelést, 
mely az építés helyszínére 
nem, mint kész szigetelőanyag, 
hanem alapanyagként kerül ki, 
és csak a felületre bedolgozva 
lesz belőle szigetelőanyag. Az 
ÉMSZ a következő módon 
határozza meg: „Szigetelés 
készítésére alkalmas bevonó 
anyagok folyékony mázak, egy-, 
vagy két-komponensű, ken-
hető vagy szórható masszák és 
habarcsok.”.

Nagy előnyük, hogy nincsenek 
toldások, szabálytalan formájú, 
egyenetlen felületen is 
ugyanúgy lehet dolgozni velük, 
kis felületen sem képződnek 
szabási veszteségek és teljes 
felületükön tapadnak az alap-
felülethez. A Mapei kínálatában 
is számos ilyen termék meg-
található a különböző termék-
vonalakon. És igen, teljesen jól 
gondolja a kedves olvasó, aki 
szakterületétől függően felhor-
kan, hogy hát ezt teljesen jól 
ismeri, csak hát máshogy szok-
tuk nevezni. Termékvonaltól, 

szakterülettől függően számos, 
a valóságot hol jobban, hol ke- 
vésbé lefedő kifejezés terjedt 
el. 
Hidegburkolatok terén elsősor-
ban kent szigetelésnek hívjuk 
ezeket a termékeket, bár a gya-
korlatban lehetnek géppel 
szórtak is egy medence eseté-
ben, de találkozhatunk a piacon 
a folyékony fólia, vastagfólia 
vagy akár az alternatív szige-
telés kifejezéssel is. Ide tartoz- 
nak cementes egy és két kom-
ponensű termékeink, mint a 
MAPELASTIC, MAPELASTIC 

ÉRTSÜNK EGYET!

BEVONATSZIGETELÉSEK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - VÍZSZIGETELÉS

Bevonatszigetelés. Akinek idegenül hangzik a szó, annak 
érdemes ismerkedni, vagy hozzászokni ehhez a kifeje-
zéshez. Az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogo-
sok és Ácsok Magyarországi Szövetsége), illetve az épí-
tész szakma és a felsőfokú oktatás területén már régóta 
általánosan elterjedt összefoglaló gyűjtőnév, ám az egyes 
szakterületek kivitelezői által ritkán használt, így néha 
gondot jelent tisztán látni az egyik félnek, hogy mit akar 
a másik fél.Fábián Zoltán, okleveles 

építőmérnök írása

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - VÍZSZIGETELÉS
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TURBO, MONOLASTIC, illetve 
az egykomponensű feldolgo-
zásra kész MAPELASTIC 
AQUADEFENCE és MAPEGUM 
WPS, továbbá a jó vegyi el- 
lenálló képességű MAPEGUM 
EPX kétkomponensű epoxi- 
gyanta bázisú termék is. 
Ezeknél a termékeknél azon 
túl, hogy a tervezett igénybev-
étel esetén megbízható 
vízszigetelést kell nyújtsanak, 
fontos tulajdonság a termék 
rugalmassága, és elsősorban 
az különbözteti meg a többi 
bevonatszigeteléstől, hogy 
közvetlen hidegburkolattal 
elláthatóak.
Hasonló cementes szigetelé- 
sekkel, vagy akár cement-
mentes de habarcs jellegű 
szigetelésekkel találkozhatunk 
alépítményi szigetelések ese- 

tében is, melyek akár negatív 
oldali nedvességterhelés ese- 
tén is alkalmazhatóak. 
Rugalmas cementes termék 
ezek közül a MAPELASTIC 
FOUNDATION, cementmentes 
pedig a MAPEANTIQUE 
ECOLASTIC, mely termékeket 
elsősorban felújítások esetén, 
különösen olyan esetekben 
alkalmaznak, mikor a belső 
oldali szigetelésre van szükség 
és vakolt, festett felület kial-
akítása a cél. Szintén habarcs 
jellegű, de már nem rugalmas, 
cserébe jobb mechanikai 
ellenálló képességgel ren-
delkezik a PLANISEAL 88 egy-
komponensű cementes víz-
szigetelés, mely akár ivóvízzel 
érintkező felületek vízszige-
telésére is alkalmas, viszont 
nem rendelkezik érdemi 

repedésáthidaló képességgel, 
így csak ép, repedésmentes 
felületre vihető fel. Ezen ter-
mékekre szintén a kent szi-
getelés, szigetelőhabarcs, eset-
leg szigetelőiszap kifejezések 
terjedtek el. Alépítmények 
szigetelésénél meg egy jele-
netős termékcsoport kate-
góriát meg kell említsünk, 
melyet különösen talajszint 
alatt pincefalak, lábazati falak 
külső oldali vízszigetelésére 
célszerű alkalmazni. Ezek a 
bitumenes bevonatszigetelé- 
sek, mint cégünk kínálatában 
a PLASTIMUL termékek, mely-
en belül található egy és két 
komponensű termék is. Az 
egykomponensűek értelem-
szerűen egyszerűbb bedol- 
gozhatóságot biztosítanak, 
míg a kétkomponensű ter-
mékek biztosabb és gyorsabb 
száradásukkal, kötésükkel tűn-
nek ki, így ezek a termékek 
különösen hűvösebb, párásabb 
időben nyújtanak kedvezőbb 
megoldást. Kedvező áruk és jó 
feldolgozhatóságuk okán gyak- 
ran használt termékek.
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Alépítmények esetén, a kötő- 
anyagtól, a felvitel módjától 
függetlenül, gyakran talál- 
kozhatunk ezen termékek 
megnevezésénél az alternatív 
szigetelés kifejezéssel is, mint 
az általánosan használt bitu-
menes lemezek alternatívái. 
Bár hagyományos megne- 
vezésükben elsősorban nem 
szigetelésként hivatkozunk 
rájuk, mindenféleképpen em- 
lítést kell tenni a vasbe- 
ton szerkezetek korrózióvédel-
mi bevonatainak is egy 
csoportjáról, melyek rugalmas 
cementes bevonatszigetelések 
jó repedésáthidaló, és a vas-
beton korrózióvédelme szem-
pontjából meghatározó jó 
szén-dioxidzáró képességgel 
rendelkeznek. A Mapei-nél er- 
re a célra a MAPELASTIC BV3 a 
legáltalánosabban használt 
termék.  
Egy új vonalat képviselnek a 
poliuretán, illetve poliurea 
alapú termékek, melyekre 
általánosan elmondható, hogy 
nagyon jó repedésáthidaló 

képességgel rendelkeznek, 
szinte minden alapfelületre 
tapadnak, legtöbbször felü-
letük és színük látható marad. 
A kizárólag kétkomponensű 
szabályozott hőmérsékletű le- 
vegőmenetes, magasnyomású 
szóróberendezéssel felvihető 
PURTOP 400M-et és PURTOP 
1000-et elsősorban nagymé-
retű, összetett lapostetők fel-
újításánál, hidak, viaduktok, 
víztisztítási műtárgyak, víz-
tározók vízszigetelésénél alkal-
mazzák. A felvitel jellegéből és 
a gépesítési igényből adódóan 
ezek a megoldások nagyobb 
felületek szigetelésénél nyúj-
tanak jó megoldást. Felületi 
hibák javításához a PURTOP 
HA kézzel felvihető anyag 
egészíti ki a rendszert. 
Kisebb felületekhez a PURTOP 
EASY egykomponensű kézi 
feldolgozású termékek jelentik 
a praktikus választást.
A PURTOP EASY és PURTOP 
EASY elsősorban teraszok felú-
jításánál nyújt megoldást. A 
PURTOP EASY DW pedig akár 

ivóvízzel érintkező tartályok 
vízszigetelésére is alkalmas. 
Érdemes még megemlíteni a 
szintén feldolgozásra kész 
egykomponensű, poliuretán 
bázisú AQUAFLEX ROOF 
PREMIUM terméket, mely te- 
raszok és tetők felújításához 
nyújt gyors, egyszerű és jó 
megoldást. 
A poliuretán és poliurea be- 
vonatszigetelések megneve- 
zésére változatos kifejezések 
terjedtek el a piacon, víz- 
szigetelő bevonat, vízzáró 
bevonat, vízszigetelő fólia, víz- 
szigetelő réteg, vízzáró mem-
brán stb. 

Sokféle, sok mindenben hason- 
ló, sok mindenben eltérő ter-
mék, számos elterjedt meg-
nevezés között kell kiigazod-
nunk. Remélem ez a kis írás 
segít eligazodni közöttük, és 
segíti egymás jobb megértését. 

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - VÍZSZIGETELÉSTERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - ÉPÍTÉSKÉMIA
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3
Az épületszerkezetek víz 
elleni szigetelésére sokféle 
technológia és termék áll 
a szakma rendelkezésére: 

 » szintetikus és bitu-
menes lemezes rendsze-
rek 
 » szintetikus, bitu-

menes és cementkötésű 
bevonatszigetelési rend- 
szerek

Szükség is van rájuk hiszen 
más-más módon kell ki-
alakítani a különböző 
vízterhelésekkel (talajvíz, 
csapadékvíz, üzemi víz, 
használati víz, stb.) szem-
beni védekezést. Ezek min-
degyike az adott szigetelé-
si feladatra megfelelő, 
biztonságos megoldást 
adhat, de mihez kezdünk, 
ha ezek valamilyen okból 
találkoznak egymással és 

vízhatlan csatlakozást kell 
kialakítani.
Ilyen helyzetek rendre elő-
fordulnak, hiszen a megfe-
lelő technológia kiválasz-
tása sok-sok szempont 
figyelembevételével, az 
adott igénybevételeknek 
való megfeleltetés szerint 
történik. A problémát az 
jelenti, hogy a különböző 
szigetelőanyagok tulaj-
donságaikból adódóan 
gyakran nem össze-
férhetőek, tehát nem 
megoldható a csatlakoz-
tatásuk. Meg kell jegyezni, 
hogy nem elég az anya-
gok egymáshoz való rög-
zítése, tapadószilárdság 
kialakítása, a vízhatlanság 
folytonosságát is garantál-
ni kell.
A kérdéskör összetett, 
hiszen sokféle variációja 
lehet az egyes anyagok 
találkozásának. Általában 
egyszerűbb a helyzet a ken-
hető bevonatszigetelések 
csatlakozásakor mivel 
egy megfelelő alapozó, 
kötőhíd biztosítja a két 
anyag átfedése közöt-
ti szükséges kapcsolatot 
vagy segítségünkre vannak 
az általánosan használt 
MAPEBAND hajlaterősítő 

szalagok. Kritikusabb a 
helyzet, amikor lemezes 
szigetelést csatlakoztatunk 
egy más anyagú lemezhez 
vagy bevonathoz.

Jellemző problémás 
esetek:

 » Bitumenes lemez és 
PVC-P lemez. A PVC-P 
lemezek nem bitu-
menállóak. Lágyító ván-
dorlás indul meg a PVC 
lemezből, ami drasztiku-
san lerövidíti a szigetelés 
élettartamát. Eltér a 
két lemez szilárdsága, 
hőmozgása, beépítési 
technológiája.
 » Bitumenes bevo-

nat és PVC-P lemez. Az 
előzővel azonos prob-
lémák.
 » PVC-P lemez és 

vízzáró beton. Alépít-
mény szigeteléseknél 
előforduló eset. 
 » PVC-P lemez 

és szintetikus bevo-
natszigetelések. Lapos-
tetők csapadékvíz szige-
telésénél előforduló eset
 » Ezekre a problémás 

helyzetekre adnak 
teljeskörű megoldást a 
MAPEI legújabb fejlesz-
tésű csatlakozó szalagjai.

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN - VÍZSZIGETELÉS

MEGOLDVA
CSATLAKOZTATÁS

Ipacs András, vízszigetelések
termékmenedzser írása
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A MAPEPLAN TAPE PVC 
350 rugalmas, üvegszál 
erősítésű PVC-P szalag 
egyik szélén nem-szőtt 
poliészter szövet csík-
kal. A szövet szél le-
hetővé teszi és biztosít-
ja, a megfelelő ragasztó 
használatával, a tapadást 
a különböző típusú alj- 
zatokhoz, vagy a beágya- 
zást a  különböző bevo- 
natszigetelésekbe.
A szalag forrólevegős he- 
gesztéssel csatlakoztat- 
ható a MAPEPLAN 
PVC-P lemezekhez.

 
Jellemzők:

 » Nagymértékben 
rugalmas
 » Nagy mechanikai 

teljesítmény
 » Vízhatlan
 » Bitumenálló
 » Nagy vegyi ellenálló 

képességű
 » Kompatibilis a 

MAPEPLAN PVC-P 
lemezekkel
 » UV-álló
 » Vastagság: 1,6 mm
 » Szélesség: 350 mm

Alkalmazási példák:
 » A MAPEPLAN PVC-P 

vízszigetelő lemez 
lezárása
 » A MAPEPLAN PVC 

vízszigetelő lemezek 
csatlakoztatása külön-
böző típusú aljzatokhoz 
(beton, acél, stb.)
 » Átvezetés a 

MAPEPLAN PVC le-
mezek és bevonat- 
szigetelések között.

A MAPEPLAN TAPE PVC 
500 egy rugalmas PVC-P 
szigetelő szalag.
Egyik szélén egy robosz- 
tus, nem-szőtt, magas 
hőmérsékletnek ellenálló 
filc csíkkal, mely lehetővé 
teszi a forró bitumennel, 
oldószeres bitumenes ra-
gasztóval vagy lángolvasz-
tással törénő bitumenes 
lemez csatlakozást, illetve 
a vízhatan rögzítést egy 
két-komponensű epoxi ra-
gasztóval. A szalag másik 
szélén forrólevegős hege-
sztéssel csatlakoztatható 
a MAPEPLAN PVC-P le-
mezekhez.
 

Jellemzők:
 » Nagymértékben 

rugalmas

 » Víz és időjárás álló
 » Gyökérálló
 » Nagy vegyi ellenálló 

képességű
 » UV-álló
 » Széles hőmérséklet 

tartományban alkalmaz- 
ható
 » Vastagság: 1,6 mm
 » Szélesség: 500 mm

 

Alkalmazási példák:
 » A MAPEPLAN PVC 

vízszigetelő lemezek 
lezárása különböző tí-
pusú aljzatokhoz (beton, 
acél, stb.).
 » Átvezetés modifikált 

bitumenes lemezek 
és MAPEPLAN PVC-P 
lemez között
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/mapeihungary/mapeihungary

MAPEI 
hőszigetelés

Bármelyik MAPEI hőszigetelési 
rendszerünket is választja - 
Trend, Premium, Komfort vagy 
Mineral - azzal egy bevizsgált 
minősített rendszert vesz, 
amelynek része a kiváló pára-
áteresztő és vízlepergető
képességgel  rendelkező   
vakolat is. A V1W3 tulajdonsággal
rendelkező vakolataink biztosítják, 
hogy háza fala ne koszolódjon, ne 
fakuljon ki a napsütés hatására, 
jó legyen a színtartása is, 
ellenálljon a víz káros hatásainak 
és ne algásodjon. 

Rendszer  
minden szín 
alatt.

MINŐSÉG + KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSI KÉPESSÉG + TARTÓSSÁG

hoszigeteles.mapei.hu


