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Látogass el a 
www.szakemberkozosseg.hu 
oldalra, ahol további részleteket 
találsz a programról, illetve 
a pontgyűjtés menetéről. 

Ne maradj le, 
regisztrálj most: 

Ez PONT 
 NEKED 
       szól!

  Lépj be a Mapei 
  hűségprogramjába, 
  gyűjtsd 
a hűségpontokat, 
és váltsd be őket 
értékes ajándékokra!

ÚJ
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Vannak dolgok az életben, amelyeknek jelentőségére csak évek múlva, 
sokszor csak az élet végefelé döbbenünk rá. A mindennapok egyik legfon-
tosabb motivációja a túlélés.
Vajon a hosszú távú gondolkodás és a túlélés képesek kéz a kézben járni, 
egymást támogatóan jelen lenni a döntéseinkben?
Igen gyakran nem.
A személyiség érettsége, valódi felnőtté válás szükséges ahhoz, hogy az 
ember ne a pillanatnyi, rövid távú érdeke mentén döntsön és cselekedjen. 
Ezért van az, hogy ha idősebb fejjel visszagondolunk a múlt eseményeire, 
sok mindent már máshogy csinálnánk.
Te felnőtt fejjel gondolkodsz, amikor az üzletben, az építésben döntéseket 
hozol? Ha eljön az idő, idősebb fejjel ugyanígy cselekednél?
Van-e olyan helyzet, amit ha a gyerekeidre, unokáidra gondolva kellene 
megoldanod, nem azt tennéd, amit általában eddig szoktál?

A környezetünk egészsége és harmóniája, a természet 
és a természetes élet lehetősége közkincs. Mindenkié 
most és a jövőben is.

Ezért jó, ha figyelembe vesszük, hogy a környezetet, a gazdaságot és a 
társadalmat olyan nagymértékben befolyásoló ágazat esetében, mint az 
építőipar, a legtöbb döntésünk nem csupán saját túlélésünkre, esetleg a 
velünk kapcsolatban állók túlélésére, hanem időben és térben is kitágítva, 
mindenki túlélésére hat.
Ugyanis minden pillanatban sok millió döntés születik, és minden pilla-
natban sok millió ember tehet valamit azért, hogy ez a Föld az otthonunk 
maradjon, és otthona legyen még számtalan generációnak.

Ezért ezt a Mapei Krónika számot ennek a sok millió lehetséges döntésnek 
szenteltük. Döntsünk felelősen!

Markovich Vanda,
a Mapei Krónika
főszerkesztőjének
köszöntője

A SZERKESZTŐTŐL
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jelentetése csak a kiadóval történő 
egyeztetést követően lehetséges, a 
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Am i t  e g y s z e r  k e l l  m e g c s i n á l n i ,  a z  a 
l e g j o b b  a  k ö r n y e z e t n e k !

ÉPÍTŐIPAR - FENNTARTHATÓSÁG

A Mapei vállalati küldetése, hogy fejlesztéseinkkel egyre egészségesebb és fenn-
tarthatóbb termékeket adjunk a felhasználók kezébe, és ezzel hozzájáruljunk az 
emberek életminőségének javításához. Milyen szempontok mentén gondolko-
dunk?

1.) A kivitelezők és a végfelhasználók 
egészségének és biztonságának, valamint 
az emberek kényelmes életkörülménye-
inek garantálása

10-20 évvel ezelőtt a kivitelezők rengeteg 
oldószeres anyagot használtak. Emiatt akár 
0,5 dl oldószert, azaz a szervezet számára 
mérget inhaláltak naponta. 
A később megjelent vizes bázisú vagy poli-
uretán anyagok már egészségesebbek vol-
tak, azonban ezeknek is voltak hátrányaik. 

A károsanyag-kibocsátásuk igazából nem 
volt számottevően alacsonyabb, csak sokkal 
lassabban bocsátották ki ezeket magukból, 
így elsősorban nem a kivitelezők, hanem a 
végfelhasználók egészségét károsították. 
Ráadásul ezeknek a termékeknek a bedol-
gozási tulajdonságai, végteljesítményük 
sokszor nem érték el az oldószeres anyagok 
teljesítményét, holott drágábbak voltak. 
Következésképpen az egészség szempont-
jából köztes anyagokra való átállás nem volt 
diadalmenet.

Írta Novák Péter
Termékfelelős osztályvezető

EGÉSZSÉG

ÉS FENNTARTHATÓSÁG 
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A valódi áttörést a rendkívül alacsony 
károsanyag-kibocsátású termékek je- 
lentették, amelyek a kivitelezők 
számára kiváló bedolgozhatósági tu- 
lajdonságokat nyújtanak, és megfelel-
nek az EMICODE EC1-es besorolásnak. 
Ezeknek a termékeknek olyan alacsony 
a károsanyag-kibocsátásuk, hogy már 
sem a kivitelezőre, sem a felhasználóra 
nem jelentenek sem rövid, sem hosszú 
távon veszélyt.
Ma már a Mapei kínálatában szereplő 
termékek túlnyomó többsége ilyen 
alacsony károsanyag-kibocsátású ter-
mék! 

2.) A környezeti hatások minimalizálása a 
termék teljes életciklusa alatt

A Mapei az európai normákkal összhang-
ban a termékeinek teljes életciklusára vizs-
gálja azoknak környezetre gyakorolt hatását.  
Megtesz mindent azért, hogy csökkent- 
se folyamatainak, valamint termékeinek 
környezetre gyakorolt hatását, növelje az 
újrahasznosított anyagok és csökkentse a 
keletkező hulladék mennyiséget.  Ezzel az 
elvvel van összhangban a „Már elsőre vég-
legesen” jelmondatunk. Ebbe a mondatba 
sűrítettük bele azt a törekvésünket, hogy 
a partnereink kezébe olyan jó minőségű 

anyagokat adjunk, amelyekkel a végered-
mény tartós lesz. A termékeink mellé szé- 
les körű terméktámogatást is biztosítunk a 
tervezéstől kezdve, az oktatásokon keresz-
tül a helyszíni kivitelezésen történő szak-
tanácsadásig és betanításig.

3.) A termék igazoltan képes hozzájárulni 
az öko-fenntartható épületek, például a 
LEED, a BREEAM minősítéséhez

Annak érdekében, hogy a minősített 
épületek kivitelezését támogassuk, a 
Mapei Kft. a honlapján üzemeltet egy LEED 
kalkulátort, és olyan tanúsított dokumen-
tumokat is biztosít termékeihez, mint az 
EPD-k (környezetvédelmi terméknyilatkoza-
tok), GEV (károsanyag-kibocsátásra vonat-
kozó nyilatkozatok),  valamint a P.A.S.S (A 
fenntarthatóság jellemzői és szempontjai 
teljes rendszerben), ami az anyagok fenn-
tarthatóbb beépítésére vonatkozik.

Itt érheti el a 
Mapei Kft. 
honlapján a 
LEED 
kalkulátort.
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Szilárdság és erő

FENNTARTHATÓ 
BETONTECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - BETONTECHNOLÓGIA

Napjainkban már jól érzékelhető, hogy a klímaváltozásért elsősorban a hatalmas 
mennyiségű légkörbe jutó CO2 a felelős. A Mapei a termékek fejlesztésének leg-
fontosabb céljául a környezet és az ember megóvását tűzte ki, és minden termék-
vonalán maximálisan törekszik a fentarthatóságra. 

Könnyen belátható, hogy a sok kutatás-
ba befektetett energia akkor tud maxi-
málisan hasznosulni, ha a Mapei nem csak 
a termékeire fókuszál, hanem megvizsgál-
ja, hogy azok felhasználása közben milyen 
egyéb lehetőségek kínálkoznak a környezet 
megóvására. Ez azért fontos, mert az építő- 
ipar jelenleg a Föld CO2 kibocsátásának 

36%-áért felelős, és a Mapei törekvése 
akkor igazán hatásos, ha sikerül a „leg- 
szennyezőbb” területeken is redukálni a ki-
bocsátást.
A Chatham House londoni kutatóintézet 
szerint a cementgyártás felelős a teljes 
emberi CO2 kibocsátás 8 százalékáért 
(3,2 G tonna/év), tehát az építőipar teljes 

BÁNYÁSZAT ZÚZÁS ÉS 
ELŐHOMOGENIZÁLÁS

SZÁRÍTÁS ÉS 
DURVA ŐRÖLÉS

HOMOGENIZÁLÁS

ELŐMELEGÍTÉS

ÉGETÉS

HŰTÉS

KLINKER-
TÁROLÁS

CEMENTGYÁRTÁS 
KLINKERŐRÖLÉSSEL

TÁROLÁS

SZÁLLÍTÁS

MINŐSÉG-
ELLENŐRZÉS

A CEMENT GYÁRTÁS FOLYAMATA CEMENTGYÁRTÁS FOLYAMATA

Írta Miklós Csaba
betontechnológiai termékvonal felelős

CO2
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környezeti hatásának közel egy negyedét 
produkálja. Ez jelentős szám, és ha csak a 
felére sikerül csökkenteni, akkor az egész 
föld kicsit „fellélegezhet”.
A cementipar tervei közt szerepel az, hogy  
2050-re teljesen CO2-semlegessé váljon.  A 
kérdés csak az, hogyan?!

A cement gyártásának több fázisa hozzá-
járul ezekhez a hatalmas százalékokhoz. 

A legfontosabb fázisok:
a.) A cement általános alapanyagául 
szolgáló klinker gyártásához használt hatal-
mas hőmennyiség előállításakor elégetett 
tüzelőanyagok égésterméke.
b.) A klinker hevítése során a mészkő 
lebomlásakor nagy mennyiségű CO2 áram-
lik a környezetbe.
c.) Az őrlést végző malmok hatalmas 
elektromos energia szükségletének biz-
tosítása.

Miért nő az adalékszerek szerepe?
A legegyszerűbb és egyben a leghaté- 
konyabb lehetőség a változásra a cementek 
klinkertartalmának csökkentése. 
Ez ésszerű, de korántsem könnyű fela-
dat, mert a megváltoztatott összetételű 
kötőanyagnak a korábbitól teljesen eltérő 
tulajdonságai lesznek.
A felhasználók számára csak nehezen, 
vagy egyáltalán nem lesz kezelhető az 

új összetételű cementekből előállt ke-
verék. Legfőképpen a betonok előállítása-
kor okoz komoly kihívásokat a szabványos 
szerkezetekhez szükséges anyagok szállítá-
sa. 

Az adalékszereknek központi szerepet 
szánnak a beton fenntarthatóságának 
javításában az alacsony klinkertartalmú 
beton (LCC, Low Carbon Concrete) optima- 
lizálása tekintetében. Miért van ez így?
Az alacsony klinkertartalmú cementek 
használatakor jellemzően csökken a beton 
28 napos szilárdsága, a bedolgozhatósá-
gi ideje, és sok esetben megnehezedik a 
bedolgozási technológia kiszolgálásához 
szükséges konzisztencia elérése. A vál-
tozások abból adódnak, hogy a cementbe 
őrölt nagy mennyiségű egyéb alkotórész 
fizikai és kémiai tulajdonságai jelentősen 
eltérnek.

A Mapei által fejlesztett megoldás
A Mapei által kifejlesztett teljesen új CUBE 
rendszer alkalmas a cementeket külön 
külön megvizsgálva, a megrendelői igé- 
nyeknek megfelelő betonok előállításához 
szükséges komplex adalékszer biztosítására. 
Ehhez elengedhetetlen, hogy minden ne-
hezen működő cementhez elinduljon egy 
mikrofejlesztés. Az optimális adalékszer 
összeállításához szükséges ismerni a 
kívánt betonösszetételt, meg kell vizsgál-
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ni az adalékanyagok fajlagos felületét, és 
fontos tudni a megrendelői elvárásokat a 
konzisztencia, a beton eltarthatósága és a 
szilárdság tekintetében.

A Mapei laboratóriumában megvizsgálják a 
cement tulajdonságait, majd a beérkezett 
adatok segítségével olyan egyedi komplex 
folyósítószereket fejlesztenek, amelyek 
segítségével a kívánt vízcsökkentés mellett, 
kellő bedolgozhatósági idő is biztosítható 
a betonoknak. A frissbeton tulajdonságok 
beállításán túl számottevő szilárdság- 
növekedés is elérhető.

A CUBE rendszer egyedi adalékszereivel 
a Mapei biztosítja, hogy az akár CEM VI 
osztályba tartozó, rendkívül alacsony 
klinkertartalmú cementeket használva, 
a megrendelő igényeinek megfelelő be- 
tonszerkezetek elkészülhessenek.  
Különleges érzés azt tudni, hogy ez az 
egyszerűnek tűnő megoldás milyen 
mértékben járul hozzá a környezetünk 
megóvásához. A CUBE rendszer lehetővé 
teszi, hogy a cementgyárak kompro-
misszumok nélkül, jelentősen csökkent- 
hessék légkörünk rombolását, ezzel lelassít-
va a Föld felmelegedését.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT AGGREGÁTUMOK

ÁRAMLÁSTAN

CUBE system

MEGNÖVELT
SZILÁRDSÁG

STABILITÁS

CO2-KIBOCSÁTÁS 
CSÖKKENÉS

A Mapei kutatásai, innovatív megoldásokkal és szolgáltatásokkal segítik 
a beton előállítás környezeti hatásainak csökkentését, fenntartva 

a beton teljesítményét az előállítás minden fázisában.

Ellenőrizze
a beton
környzeti
hatását
cis.mapei.com

M A P E I  M E G O L D Á S O K
ALACSONY KARBONLÁBNYOMÚ

B E T O N O K H O Z
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Ma már létezik újabb megoldás a ma-
radék, fel nem használt, visszaküldött, friss 
beton kezelésére és újbóli hasznosítására 
környezetbarát módon, hulladékmen-
tesen.
A RE-CON ZERO EVO a Mapei kutató  
laboratóriumában speciális polimerekből 

és szervetlen kompozitokból kifejlesztett 
terméke, amely lehetővé teszi a maradék 
beton újrafelhasználását egy későbbi 
betonkeverésnél adalékanyagként. Ezzel a 
módszerrel 100%-ban újrafelhasználható 
(recycling) adalékanyagot lehet előállítani, 
hulladékmentesen.

A mai világban minden iparágnál elvárás lett az ökológiai lábnyom csökkentés. 
Évente 10 milliárd m3 betont gyártanak a világon, melyből 50 milliót visszavisznek 
a gyártó üzemekbe nemmegfelelőség vagy többletrendelés miatt. Ez a mennyi-
ség jelenleg mixermosóba kerül, vagy „lego-elem” (blokk) készül belőle, de sok, fel 
nem használt friss beton hulladékként végzi, majd hulladékudvarba kerül.

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A BETONTECHNOLÓGIÁBAN

Írta Sütő-Kreisz Valentina
betonadalékszer technológiai csoportvezető
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A RE-CON ZERO EVO alkalmazása
A RE-CON ZERO EVO két komponensből 
álló (A és B), por állagú adalékszer.
A beton visszaszállítása esetén a mixerautó 
dobjába 0,5 kg/m3 adagolással az „A” kom-
ponenst kell bejuttatni, és 2-3 percig kell 
keverni 15 fordulat/perc sebességgel. Ezt 
követően hozzá kell adni a „B” komponenst, 
amit 1,5 kg/m3-rel kell számolni, és 2 per-
cig szükséges keverni 15 fordulat/perc se-
bességgel.

A felhasználóbarát kiszerelés egyszerűvé 
teszi az adagolást. Minden egyes köbméter 
betonhoz egy zacskó „A” és egy zacskó „B” 
komponens szükséges. Az „A” és „B” kom-
ponens is vízben oldódó csomagolással 
rendelkezik, így zacskóstól dobható bele a 
mixerkocsiba, a beton felületére. 
A beton a néhány perces keverést követően 
átalakul szemcsés anyaggá, mely a tala-
jon deponálható. Ki kell önteni a mixer-
autódobból a földre és szétteríteni olyan 
nagy területre, amilyenre csak lehetséges, 
halmok és kupacok kialakítása nélkül.

A szükséges kezelési időt követően ez a 
recycling adalékanyag felhasználható egy 
újabb betonkeverésénél adalékanyagként.
A RE-CON ZERO EVO a visszaszállított be-
tont olyan adalékanyaggá alakítja, amely 
megkötése után a következőkre használ-
ható: 

 ▶ részben helyettesíti a természetes 
adalékanyagot a normál betonnal;

 ▶ teljesen helyettesíti a természetes 
adalékanyagot sovány betonoknál, 
szerelőbetonoknál.
A RE-CON ZERO EVO adalékanyagok meg-
felelnek az EN 12620:2008 szabványnak, 
és maximálisan 50%-ban helyettesíthető a 
durva adalékanyag a betonban.
A műszaki jellemzők kis mértékben térnek 
el az eredeti adalékanyagokétól (szem- 
eloszlás, testsűrűség).

A RE-CON-ZERO EVO adalékanyag 
felhasználásával kevert beton nyomó- 
szilárdsági értéke meghaladta az eredeti 
adalékanyaggal készült beton értékét. 
Ez bizonyítja, hogy téves az a kép, misze-
rint az újrahasznosított alapanyagokból 
készül beton rosszabb jellemzőkkel bír, 
mint a szokványos adalékanyagú.

Az alkalmazás környezeti és társadalmi 
előnye
A recycling adalékanyag alkalmazására 
ritkán látunk példákat, azonban, ha figye-
lembe vesszük az alapanyagok hiányát, 
kimerülését, a növekvő energiaárakat, fu-
varozási költségek emelkedését, akkor 
egyre nagyobb jelentőséggel fog bírni ez az 
alternatíva is.
 
A recycling adalékanyag használatából szár-
mazó környezeti előny, hogy a visszaszállí-
tott beton teljesen újrahasznosítható, ezál-
tal csökken az ártalmatlanítandó hulladék 
mennyisége. Ha nő az újrahasznosított 
anyag mennyisége, csökken a nyersanyagok 
kitermelése és feldolgozása által keltett 
környezeti hatás. Továbbá csökken az uta-
kon szállított anyagok mennyisége an-
nak a ténynek köszönhetően, hogy az 
adalékanyag egy része a betonüzemben 
kerül előállításra.

Társadalmi előnnyel is bír, hiszen az 
egyszerű használata és a bennük talál-
ható veszélyes, mérgező és rákkeltő anya-
gok hiánya mind hozzájárul a munkahelyi 
környezet egészségének és biztonságának 
javításához.

A környezeti és társadalmi előnyök mel-
lett a következő gazdasági előnyökkel is bír 
a recycling adalékanyag használata. Egy 
köbméter visszaszállított betont több mint 
két tonna minőségi adalékanyaggá alakít-
ja. Valamint csökken a visszaszállított be-
ton ártalmatlanítási költsége, és jelentősen 
csökken a mosási folyamat során keletkező 
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iszap mennyisége. Továbbá költséges gépek 
és berendezések beruházása nélkül is újra-
hasznosítható lesz minden visszaszállított 
beton.

Az újrahasznosítás lehetőségeit fon-
tos szem előtt tartanunk a fenntart- 
ható fejlődés biztosítása érdekében.

 ▶ A RE-CON ZERØ-val vagy RE-CON ZERØ 
EVO-val néhány perces keverés után a beton 
szemcsés anyaggá alakul, amely a talajra ürülhet, és 
ha megszilárdul, adalékanyagként használható a 
betonban.

 ▶ Az anyag kiürítése után a keverődobot tisztán 
hagyjuk. A keverődob tisztítóvize teljesen újra-
hasznosítható, és újra felhasználható a keveréshez.

 ▶ A RE-CON ZERØ vagy a RE-CON ZERØ EVO minden típusú betonnal működik.

Eredeti aggregátumok
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Hogyan támogatja a műanyag

A FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉST? 

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - BETONTECHNOLÓGIA

A fenntarthatóság ma a világ elsődleges közös célja. Az építőipari techno-
lógiáknak teljes mértékben meg kell változni, hogy a Föld élhető lehessen 
gyermekeink számára. Ehhez a törekvéshez ki kell használni a fejlesztési le-
hetőségek széles körét.

Az építőipar a többi ipari ágazathoz képest 
globálisan hatalmas szerepet játszik. Az 
építőiparra jelemző a(z):

 ▶ nyersanyag kitermelés 50 %-a
 ▶ energiafogyasztás 40%-a
 ▶ CO2-kibocsátás 36%-a
 ▶ vízfogyasztás 21%-a

Ezek a hatalmas százalékok indokolják, 
hogy minden területen sürgősen optimali- 
zálni kell, és a jelenlegi döntéshozóknak 
megkérőjelezhetetlen a felelősségük a jövő 
alakulásában!

A Mapei, az építési segédanyagok 
széles körének gyártójaként, minden 
területen a legfontosabb iránynak tekin-
ti a környezetvédelemmel kapcsola-
tos innovációkat. 2018-ban Európa egyik 
meghatározó építési poli-propilén szálakat 
gyártó cégének megvásárlásában is jelentős 
szerepet játszott ez a törekvés.
A műanyag szálak alkalmazása lehetővé 
teszi az acél felhasználásának csökkentését, 
ami nagyon pozitív változást jelent a tech-
nológiákban és a fenntarthatóság növelésé-
ben egyaránt.

A makro polipropilén szálak elsősorban 
ipari padlók, térbetonok, infrastruktúrák, 
monolit szerkezetek, beton előregyártás 
és lőtt betonok készítéséhez használ-
hatók. Alkalmazásuk célja a beton dukti- 
litásának növelése.
Általánosan a jelenlegi szerkezetekben 
használt acélszálak, illetve a vékony acél-
hálók válthatók ki a makro polipropilén 
szálak alkalmazásával.
Az elmúlt közel húsz éves tapasztalat és a 
beépítéshez szükséges szabványok, mére-
tezési segédletek lehetővé teszik a PP szálak 
széles körű, megbízható felhasználását.

A fenntartható beton kialakításához 
szükséges különféle összetevők közül 
messze nem elhanyagolható hozzájárulás 
tulajdonítható a szintetikus szálak ha- 
gyományos fémerősítést helyettesítő alkal-
mazásának. 

A PP szálak négy legfontosabb előnye
1) Fenntartható termelési folyamat 
Mivel a gyártásból származó összes hul-
ladékanyagot folyamatosan összegyűjtik 
és újrahasznosítják, a szintetikus szálak 
előállítása „nulla hulladék” eljárásnak
minősül.

Írta Miklós Csaba
betontechnológiai 
termékvonal felelős
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2) Közvetlenül a betonkeverékhez van 
adagolva:
Tehát kiküszöbölhető a fémháló beépítési 
fázisa és a logisztikája. A szállítás és a fém-
háló alkalmazása a CO2 kibocsátás első, óriá-
si csökkentését eredményezi, a beépítése 
pedig nagy balesetvédelmi kockázatot is 
jelent.

3) Alacsonyabb száladagolás:
A szintetikus szálakból alacsonyabb ada-
golási arányokra van szükség (10-15%-a 
az acélszálnak), mint az acélszálaké, ezért 
jelentős megtakarítást garantálnak a hely- 
színi anyagokban és csökkentik a CO2 ki-
bocsátást.

4) Alacsonyabb hőmérséklet és energia 
szükséglet:
Az acélszálak előállításához szükséges 
hőmérséklet sokkal magasabb, és a gyártá-
sukkor, rakodásukkor végzett mozgatáshoz 
hatalmas energia szükséges.

A Mapei által gyártott összes szál EPD-vel 
(Környezetvédelmi terméknyilatkozat) ren-
delkezik, amely megfelel a nemzetközi 
szabványoknak (ISO 14025, EN 15804), 

amelyek dokumentálják a környezetre gya-
korolt hatásukat életciklusuk során. 

Kg CO2 eg./m2 Kg CO2 eg./m2 Kg CO2 eg./m23,32 3,32
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HŐSZIGETELÉS BŐVÍTÉSE

HATÉKONYABB ÉS
KORSZERŰBB

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - HŐSZIGETELÉS

Környezetünk védelmére és a fenntartható fejlődésre napjainkban egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetünk életünk minden részében. Azonban az elmúlt évekkel ellen-
tétben, amikor csak beszéltünk róla, hogy erre oda kellene figyelni, mintha a tet-
tekben is látszódna a törődés.  Ez egy nagyon jó irány, hiszen tudjuk; „a Föld nem 
a miénk, csak kölcsön kaptuk unokáinktól”.

Mit tehetünk a környezet védelme érdeké-
ben a hőszigetelő rendszerekkel kapcso-
latban?
Tudjuk, hogy az alkotóelemek előállítá-
sa jelentős környezeti terheléssel jár. A ra-
gasztóban lévő cementet agyag és mészkő 
elegyéből 1 450 Celsius-fokon égetve állítjuk 
elő, irtózatos energiák felhasználásával.
A polisztirol lemez nagyon leegyszerűsítve 
igazából műanyag, az ásványi lemezek, habár 
nagyrészt természetes anyagokból állnak, 
előállításukhoz 1 400-1 500 Celsius- fokra 

van szükség, amely hasonlóan a cement 
előállításához borzalmas energiaigény- 
nyel jár. De mégis, akkor, hogyan jön össze a 
környezetvédelem a hőszigeteléssel?
Úgy, hogy a meglévőt nem lebontjuk, ha-
nem további vastagsággal bővítjük. 

Mielőtt valaki a 15 évvel ez előtt felrakott 5 
cm vastag EPS rendszerének bontásában 
gondolkodna, kérjük fontolja meg!  
1.) A hőszigetelő rendszer lebontva veszélyes 
hulladéknak minősül, csak és kizárólag az 

Írta: Gulyás Gergely
termékvonal felelős
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erre specializálódott hulladékátvevő helye- 
ken lehet leadni!
2.) A konténernek, amelybe pakoljuk, nem a 
hagyományosnak, hanem külön erre a célra 
kijelölt típusúnak kell lennie.
3.) Továbbá a bontási költség 
hozzávetőlegesen ugyanannyi, mint az új 
hőszigetelés építése. 

A mi javaslatunk a
MAPETHERM EPS PLUSZ 

RENDSZER!

A MAPETHERM EPS PLUSZ RENDSZER 
lehetővé teszi, hogy a már meglévő, leg-
feljebb 8 cm vastagságú EPS szigetelésre 
15 cm vastag (akár grafitos) hőszigetelést 
rárakva, gyorsan és egyszerűen növelni tud-
juk falaink hőszigetelő képességét.  

Hogyan segítjük az építőket?
A kivitelezés elején a Mapei alkal-
mazástechnikusa a helyszínen in-
gyenesen megvizsgálja a meglévő 
homlokzatot, hogy az megfelelő 
fogadófelülete lesz-e a második 
rétegnek.
Az Ejot Kft. munkatársa pedig 
egy ingyenes dübel kihúzási vizs-
gálatot követően jegyzőkönyvben 
tesz javaslatot az optimális dübel 
méretére és típusára. 
Természetesen a rendszer, ahogy 
a Mapei minden hőszigetelő 
rendszere,   45 perces homlokzati 
tűzterjedési vizsgálati eredmény- 
nyel, s ennek megfelelő engedély-
lyel és rendszergaranciával ren-
delkezik!

NEM BONTUNK, HANEM TOVÁBBI VASTAGSÁGGAL BŐVÍTÜNK
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„A JÓ HŐSZIGETELÉS
NEM CSAK HŐSZIGETELÉS”

ÉPÍTŐIPAR - INTERJÚ

Utoljára 2016-ban beszélgettünk. Mi 
történt veled, veletek azóta?
Sok minden történt az elmúlt időszakban. 
Ami nem változott, hogy töretlenül min-
dig sok megrendeléssel rendelkezünk, 
köszönhetően annak, hogy a profilunkba a 
passzív, illetve az alacsony energiás házak 
tartoznak. Egyre több emberben merül fel, 
hogy nem szeretne az energiával pazarol-
ni, s elkezdtek az építtetők is hosszú távra 
gondolkodni. Ehhez hozzájárul az is, hogy 
ma már azok az építőanyagok, amelyek 
nagyon megkerülhetetlenek a passzívház- 

Történet a hőhídas és a hőhídmentes 
épületekről
Egy utcában, ahol éppen egy passzív ház 
készül, figyelmesen megvizsgált Péter egy 
másik épületet. Mitől lesz egy ház ener-
getikai működtetése tökéletes? Az biztos, 
hogy már a szerkezet kialakításán és a nagy 
építészeti formákon is sok múlik. Ezt mu-

tatta meg Péter ezen a házon, amelynek 
a tetőfedését vizsgálta meg. Láható volt, 
ahogy az egyik még havas tetősíkon, éppen 
az oromfal felett a cserépről leolvadt a hó. 
Ez az ott keletkező hídnak volt köszönhető. 
A másik tetőrészt vizsgálva, ugyan a hó már 
elolvadt, de ugyancsak az oromfal felett, az 
egyébként nedves tető már száraz volt. Egy 
három perces megtekintést követően ez 
a második felfedezett hőhíd volt a házon. 
Sok kis hőhíd sok kis energiaveszteséget 

Rezsnyák Péter építészmérnök kivitelezőként is arra törekedett, hogy a ház-
építő tulajdonosok nyugodtak lehessenek afelől, hogy minden fontos épí-
tőelem pontosan a helyére kerül. Így a korábbi válság idején bevezette a 
webkamerákkal átláthatóvá tett családiház-építést. Így a tulajdonosok fo-
lyamatosan nyomon követhették akár passzív házuk építését is. Ma már épí-
tész műszaki ellenőrként támogatja a kivitelezési folyamatot felújítások és 
új építések esetén is.

Rezsnyák Péter, építész
videós történeteit meséljük el

A lk o t ó ,  g o n d o l k o d ó  é p í t é s  é s  é l e t

 Rezsnyák Péter  építészmér-
 nök sok évvel ezelőtt szako-
 sodott a passzív házak 
 építésére. Mára Péter szak-
mai profilját a szakértés és a műsza-
ki ellenőrzés teszi ki. Azonban nem 
mondanánk el róla a lényeget, ha 
nem emelnénk ki azt a kommu-
nikációs, népszerűsítő tevékeny- 
séget, amit online és személyes al-
kalmakkor is végez a minőségi és a 
fenntartható építés támogatásáért. 
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jelent, ami ugye végül nem is olyan kicsi. 
Rezsnyák Péter olyan házakban hisz, ame-
lyeket úgy tervez meg az építész, hogy 
figyelembe veszi azt, hogy ne keletkez- 
hessenek hőhidak.

Történet arról, hogy érdemes elsősorban a 
javításon gondolkodni
Karácsony előtt három héttel Péterék ott- 
honában megállt a konyhai elszívó ven-
tilátora a padlástérben. A csere, a meg-
felelő alkatrész beszerzése, az ünne-
pek előtt néhány nappal nem könnyű. 

építésben, vagy extra minőségű termékek, 
vagy akár azok, amelyeket a magyar 
előírások megkövetelnek, tömegével gyár-
tott, elérhető termékké váltak a piacon.

Akkor miért nem minden épülő ház 
passzív ház?
Mert az nagyon nem mindegy, hogy ezt 
az elérhető árú, de magas minőségű ter-
méket hogyan építjük be, milyen gon-
dolkodás mentén kerül használatba. Így 
például, ha egy háromrétegű, meleg pere-
mű üvegezéssel készült ablakot továbbra 
is a meglévő gondolkodás mentén építünk 
be, akkor nem tudja kifejteni a vágyott 
hatást. A lovasberényi általunk átalakított 
kétszáz éves parasztházunk ékes példája 
annak, hogy milyen megoldásokkal lehet 
valóban előnyösen alkalmazni a magas 
minőségű termékeket. Nem csak az számít, 
hogy egy termék mennyire drága, köny- 
nyen vagy nehezen elérhető. A hőszigetelés 
anyagai, amelyek ára sokáig stagnált, az 
utóbbi időszakban megugrott, de mi, át-
gondolva a lehetőségeket, mégis létre 
tudunk hozni olyan épületeket, amelyek 
kisebb fűtési energiát követelnek. 

Ahhoz, hogy az emberek a 
döntési helyzetekben  

 fenntarthatóság, az energia- 
takarékosság szempontjai 

mentén döntsenek, szükség 
van a jó és a fenntarthatóságot 

támogató, de elérhető árú 
megoldásokra. Ez lehetséges! 
Mi, szakemberek rá vagyunk 

kényszerítve arra, hogy 
tervezzünk olyan házat, ami 
mindent tud, de olcsóbb is. 

HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSI 
ÉRTÉKEK ÉS KORSZERŰ 

TERVEZŐI GONDOLKODÁS
Egy 200 éves parasztház 

energiahatékony 
újragondolása

 ◆ A passzívház-szemlélettel felújított 
200 éves parasztház megoldásai: 

hőszigetelés, vízelvezetés, hőmegtartás 
(légtömörségre törekedve), villanyszerelé-

si megoldások (okos otthon), fűtés, 
szerkezeti és anyag sajátosságok (vakolás, 

padló), beépített berendezések
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Hogyan?
Nem önmagában a hőszigetelés adja egy 
ház jó energetikai tulajdonságát. Nagy 
szükség van rá, de arra is, hogy egy épületet 
a maga összetettségében tervezzük meg, 
és ennek mentén hozzuk létre a passzív 
energia hasznosítását. Ezért tudjuk megol-
dani, hogy egy 120 négyzetméteres házban 
ne legyen szükség például egy nagy kapaci- 
tású központi kazánra, és akár egy hűtő-
fűtő klímával is kifűthető legyen. Ehhez az 
ember fejében kell azt a kapcsolót átbil-
lenteni, ami azt mondja, hogy kijöttem 
az iskolából, és megtanultam a szakmát. 
Ugyanis mindig lehet jobban csinálni 
a dolgokat. Korábban én is azt gondol-
tam, hogy sokat tudok a hőszigetelésről, a 
hőtechnikáról, az energiákról, csak éppen 
a lényeget nem értettem. Elmentem hát 
egy passzívház tanfolyamra, és megtanul-
tam, hogy ebben van az építéstudomány 
esszenciája, amitől minden a helyére kerül 
a fejemben. A kulcsa abban van, hogy ez a 
tudás a múltban gyökerezik. Több száz évvel 
ezelőtt egy parasztház árnyékolását tornác-
cal oldották meg úgy, hogy a nyári nap nem 
éri el az ablakot, de a téli nap besüt rajta, s 
ezzel fűti az épületet. A padlásra télen fel-

hordták a terményt tárolásra, és ez vastag 
rétegben látta el a hőszigetelő funkciót. A 
régi házakban a kémény a szellőztetést is 
megoldotta. Ezt a gondolkodást ma az új 
technológiákra alkalmazva, nagyságren-
dekkel jobbat tudunk létrehozni.  Besüti a 
nap a házat télen, meleg van, és élvezzük 
odabent a napsütést. Egyszerűen azért, 
mert jó irányban van tájolva az épület. 
Minden szakma gyökerei benne vannak 
a múltban, és nagyon oda kell figyelnünk, 
hogy az új technológiákat a helyes módon 
alkalmazzuk, mert nagyot lehet hibázni. 
Például evidens kellene, hogy legyen, hogy 
lakótérben vagy bevizsgált, vagy valóban 
természetes anyagokat használunk. 

Nagy örömöd van a munkádban.
Igen, olyan mint egy jó sudoku, mindig ke-
ressük a megoldást az emberek újabb és 
újabb igényeire úgy, hogy közben próbálunk 
a természet igényeibe is jól belesimulni, és 
ebből kihozni a lehető legjobbat. Az évek 
alatt én is tanultam, a világ is haladt. Az 
új dolgokat meg kell ismerni. Korábban 
meg voltam győződve arról, hogy a 20 
cm vastag hőszigetelés elegendő, s hogy 
vastagabbat feltenni nem gazdaságos. 

Péternek azonban van egy ezermester  
villanyszerelő édesapja, aki amellett, hogy 
jó szakember, azzal a különös képesség-
gel is rendelkezik, hogy szinte mindent 
meg tud, és ami fontos, meg is akar(!) 
javítani. Péter az édesapjához vitte el az 
elakadt ventilátort. Vajon a kondenzátor 
romlott el? A rengeteg különböző al- 
katrészt tároló műhelyben öt megfelelő 
kondenzátor is előkerült, de nem volt rájuk 
szükség, mert nem itt volt a hiba. A min-
dent javító szándék elsődleges támasza 
a jó és türelmes megfigyelés és a kreatív 

gondolkodás. Az édesapa megtisztítot-
ta, megvizsgálta az elromlott motort, és 
felfedezte, hogy az két sebességben is 
működik, s ha az ezidáig nem alkalma-
zott sebesség szerint kötik be, akkor az el-
romlott ventilátor működni fog. Kis hüm-
mögés közben meg is valósult a javítás. 
S persze beszereznek egy tartalékot is, 
hogyha mégis valamikor újra leállna. 
A fenntartható fejlődéshez hozzájárul az is, 
ha nem gyártjuk feleslegesen a hulladékot, 
hanem megvan a képesség és a törekvés a 
javításra. Ne dobjuk ki, ha használható!
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Csakhogy, ha nyitott vagyok, akkor nem 
csak ezt az egy tényezőt nézem, hanem 
az adott épület igényeinek összességét, 
és a lakók igényeinek összességét. Nem 
olyan régen ellenőriztem egy felújítást, ahol 
felmerült, hogy a meglévő hőszigetelésre 
tegyünk fel még egy hőszigetelést, és így 
a teljes hőszigetelő vastagság 30 cm lett. 
A kivitelező, aki egyébként kiváló szakem-
ber, feleslegesnek találta ezt a megoldást, 
mondván, hogy mikor fog ez megtérül-
ni? Ugyanazon a napon délután pedig 
hallottam a rádióban, hogy micsoda ár-
robbanás következett be az energetikai 
piacon. Ettől a pillanattól tudtam, hogy 
mennyire fontos lesz a lakóknak, hogy 
ezt a döntést meghozták. És valóban, 
alig emelkedtek a házuk fenntartásának 
költségei az áremelkedések ellenére. 
Azt azonban tudomásul kell venni, hogy 
a hőszigetelés csak egy teljes rendszer 
részeként működik igazán jól. Ahogy egy 
lakást elszigetelünk a környezetétől, biz- 
tosítani kell egyéb dolgokat is: például a 
friss levegőt, a pormentességet, a megfe-
lelő tájolást vagy árnyékolást. 

Történet arról, hogy ma már tudjuk, 
mekkora értéket jelentenek a népi 
építészet meglévő emlékei
Péter és a párja Enyingre utaztak, ahol 34 
évvel ezelőtt megismerkedtek. A céljuk 
az volt, megnézzenek néhány épületet, 
amit 1986-ban Péter egy népi építészettel 
foglalkozó táborban vizsgált. A házak 
között volt egy szép parasztbarokk hom-
lokzattal rendelkező ház is. Sajnos Enying- 
re érve, kiderült, hogy ezt szép barokkos 
homlokzatot az új tulajdonsok 1989-ben 
elbontatták, ahogy sok autentikus mo-

mentum is eltűnt a házról. Szerencsére 
az új épület jellege és arányai még ma is 
őrzik a parasztház eredeti jellegét. 1989-
ben a szakemberek véleménye még az 
volt, hogy a ház homlokzata és eredeti falai 
teljes egészükben nem menthetőek. Ma 
már tudja a hozzáértő, hogy nem így van. 
Megőrizni, megmenteni a régi tudást, a 
régi, az ember évszázados tapasztalatából 
származó építészeti megoldásokat, és 
megőrizni azt az utókornak, lehetséges és 
nagyon fontos, hiszen az a gondolkodás, 
amit a népi építészet hordozott, örökéletű.

 ◆ A fürdőszoba hidegburkolatának 
ragasztását ADESILEX P9 Mapei 

ragasztóanyaggal végezték
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ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE

EIFFEL PALACE FELÚJÍTÁSA

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS

Az Eiffel Palace megújulását rendkívüli igényesség, a műemléki értékek megőrzé-
se, a korszerű technológia és a környezettudatos szemlélet jellemezte. 
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Mivel egy szép, 1893-ban épült házról van 
szó, a felújítás egyik célja az eredeti hom-
lokzat megőrzése volt, de megőrizték a 
látványos főlépcsőházat is. Az épület továb-
bi részei kerültek lebontásra, és korszerű, 
hétszintes irodaházat alakítottak ki, egy 
ötszintes mélygarázzsal. 

Az épület tervezetten a BREEAM és a 
LEED minőségi előírások szempontjai 
szerint készült, és a keletkező igények 
megvalósításához a minősített Mapei ter-
mékek is hozzájárultak. A hidegburkolatok 
kivitelezője partnerünk, a Ratskó-Bau Kft 
volt.

Mapei megoldások:
Az aula, a liftelőterek és a folyosók 
márvány és műgyanta őrleményből 
készült világos burkolatot kaptak. Ugyan- 
ez a burkolat került a vizesblokkokba, 
illetve ott egy oldalfalat 3 mm vastagságú, 
3x1 m nagyságú Kerlite lapokkal burkoltak.

 ♣ Az esztrich beton aljzatokat előbb por-
talanították, majd PRIMER G, diszperziós 
alapozással látták el.

 ♣ Padlón a fogadóaljzatokat ULTRAPLAN 
RENOVATION szálerősítéses, önterülő 
aljzatkiegyenlítő habarccsal képezték.

 ♣ Az oldalfalak kiegyenlítésére gyorskötésű, 
szálerősítéses habarcsot, a PLANITOP 
FAST 330-at alkalmazták.

 ♣ A hidegburkolatok ragasztásához úgy 
a padlón, mint az oldalfalakon a 
KERAFLEX S1 cementkötésű burkolatra-
gasztót alkalmazták. 

 ♣ A vizes helyiségekben a vízszige- 
telés kiépítéséhez a MAPEGUM WPS
nyújtott megoldást. 

 ♣ A sarkokba és a negatív csatlakozások-
ba a MAPEBAND PE 120 hajlaterősítő 
szalagot építették be.

 ♣ A fugák tömítését az igényelt színekben 
a KERACOLOR FF FLEX cementkötésű 
fugázóanyaggal végezték. 

 ♣ A csatlakozási és a burkolati dilatációs 
hézagokba a MAPESIL AC penésze-
sedés gátló, ecetsavas, szilikon hézag-
kitöltőanyag került.

Referencia megnevezése: 
Eiffel Palace Irodaház
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: hidegburkolás
Helyszín: Budapest
Kivitelezés éve: 2013-2014.
Megbízó: Eiffel Palace Kft.
Tervező: Gelesz és Lenzsér Kft. 

Fejlesztő: Horizon Development 
Generálkivitelező: DVM Group 
Hidegburkolati kivitelező: 
Ratskó-Bau Kft.
Mapei partnerkereskedő: 
Ratskó-Bau Kft.
Mapei kapcsolattartó: Garay Gergely

Felhasznált Mapei termékek:
Hidegburkolás: Primer G, Eco Prim 
Grip, Ultraplan Renovation, Keraflex 
S1, Keracolor FF Flex, Mapegum WPS, 
Mapeband PE 120, Mapesil AC

ADATOK

 ◆ Padlón az ULTRAPLAN RENOVATION-t, 
oldalfalakon a PLANITOP FAST 330 kiegyenlítést 
alkalmazták a kivitelezők
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MELEGBURKOLATOK ECO TERMÉKEKKEL

A SPORTCSARNOKBAN

REFERENCIA - MELEGBURKOLÁS

Az MVM Dome, korábbi nevén Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok Buda-
pesten, a Népligettel szemben, a volt Zalka Máté Katonai Főiskola egykori helyén 
található, a IX. kerületi Üllői út és a Hungária körűt kereszteződésében. Az MVM 
Zrt. és a BMSK Zrt. együttműködése nyomán 2021 decemberében adták át az 
épületet a nagyközönségnek. A projekten a beton kialakításához, illetve a meleg-
burkolati munkákhoz alkalmazták a Mapei termékeit, melyek hozzávetőlegesen 
21 000 négyzetméteren kerültek beépítésre. A Mapei szakemberek a kivitelezés 
során segítették a kivitelezők munkáját. A tervezés és kivitelezés alatt is szemmel 
tartották a BREEAM minősítésnek megfelelő megoldásokat, ezért a Mapei szak-
emberek is ennek megfelelő termékjavaslatokat tettek.

A Mapei termékeit a stadion melegburko-
latainak elkészítéséhez a Dósa Padló Kft. 
alkalmazta. A kivitelezésben a Mapei tech-
nikusai számos segítséget nyújtottak. 

A lépcsők, a VIP részek és a folyosók, köz- 
lekedők melegburkolatot kaptak. A foga-

dóaljzat mindenütt cement esztrich 
volt. A betonaljzat javításához a Mapei 
MAPEGROUT T40 betonjavító habarcsát 
alkalmazta a kivitelező. Az esztrichbeto-
nok nedvessége sajnos nem érte el azt a 
szintet, hogy melegburkolat fogadására al-
kalmas legyen, így a PRIMER SN párazáró 
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műgyanta alapozást alkalmazták. Erre a 
felületre került rá kvarchomokszórással 
az aljzatkiegyenlítés, melyhez a nagy 
igénybevételt elviselő ULTRAPLAN aljzatki-
egyenlítőt választották a mesterek.

Közel 10 000 négyzetméteren modul PVC 
burkolat, 2 500 négyzetméteren pedig az 
ún. Tutetto burkolat került kialakításra. A 
Gold és Platinum területen Flotex burko-
latot ragasztottak 3 500 négyzetméteren. 
Vezetőképes PVC burkolatból 500 négy-
zetmétert alakítottak ki a közösségi tér 
elől elzárt területen. Közel 500 lépcsőt 
szintén melegburkolattal láttak el, ezek a 

VIP lépcsők, amelyek a felső körüljáróról és 
VIP szintről lehet megközelíteni. 

Az LVT burkolat ragasztásához a 
környezetbarát ULTRABOND ECO 4 
LVT ragasztóanyagot alkalmazta a kivi-
telező a lépcsőkön és a lépcsőházban. A 
vezetőképes PVC ragasztásához az elek-
tromos helyiségekbe ULTRABOND ECO 
V4SP CONDUCTIVO ragasztóanyag nyúj- 
tott segítséget. A melegburkolat lába-
zatának ragasztásához az ADESILEX 
LP-t használták. A hézagtömítésekhez a 
MAPESIL AC és a MAPESIL LM rugalmas 
hézagkitöltőt alkalmaztak. 

Referencia: MVM Dome 
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: betonadalékszerek, 
melegburkolás 
Helyszín: Budapest 
Kivitelezés éve: 2019-2021. 
Tulajdonos: MVM Zrt, BMSK Zrt.  
Generálkivitelező: Market Zrt.  
Építész: Középülettervező Zrt., 

Skardelli György 
Melegburkolás kivitelezője: Dósa 
Padló Kft. 
Mapei partnerkereskedő: Technizál 
Kft., Bau-Systeme 92 Kft. 
Mapei kapcsolattartó: Bíró István, 
Lakatos Zsolt 
Fotó: Soós Tibor 

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK 
Melegburkolás: Ultraplan, Primer SN, 
Primer G, Ultrabond ECO 4 LVT, 
Ultrabond ECO V4SP Conductivo, 
Adesilex LP, Mapegrout T40 
(betonjavítás), Mapesil AC, Mapesil 
LM

ADATOK

 ◆ Az ULTRABOND ECO termékek alacsony szervesanyag-kibocsátásúak, ezzel óvják az 
egészséget
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Egy városi tér, a Piazza Garibaldi új élete 

SZÍNES BEVONATOK
Mandello del Lario (Lecco megye, Olaszország)

NEMZETKÖZI REFERENCIA - KÖZTÉRI BEVONAT

Az észak-olaszországi Mandello del Larióban található Piazza Giuseppe Garibaldi 
ragyogó színekben pompázik. A kivitelezők ugyanis tarka fedőbevonatok kreatív 
alkalmazásával teremtették meg az összeköttetést a városközpont, a kertváros és 
a Comói-tó északi partja között. A helyi önkormányzat által kezdeményezett fej-
lesztési projekt célja, hogy a parkolókat és az aszfalt járdaburkolatokat különféle 
színes megoldásokkal „feldobva” hívogatóbbá és hasznosabbá tegyék a város köz-
tereit. Színes bevonatok segítségével olyan kis „szigeteket” kívántak létrehozni a 
területen, ahol szívesen találkoznak és időznek az emberek. Ahhoz, hogy a tervet 
sikerüljön valóra váltani, nem volt elég magas esztétikai minőséget képviselő “fes-
tékekkel” dolgozni, de olyan bevonatokat kellett alkalmazni, amelyek hosszú ideig 
ellenállnak az agresszív környezeti hatásoknak, és a tényleges használattól sem 
mennek egyhamar tönkre.
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A MAPECOAT TNS EXTREME színes epoxi- 
akrilgyanta rendszert a járművek által in-
tenzíven használt utak, a gyalogjárdák és a 
kerékpárutak színes bevonataként alkalmaz-
ták. Mechanikai jellemzői szerint nem csak 
kopásálló, de az agresszív vegyi anyagokkal 
– útszóró sókkal, olajjal és üzemanyagokkal – 
szemben is nagy mértékben ellenálló.
Mivel széles színválasztékban kapható, a 
taktikai urbanizmus elméletébe is kiválóan 
beilleszthető.
A hagyományos festékekkel ellentétben a 
MAPECOAT TNS EXTREME rendkívül gyor-
san szárad, vagyis gyorsabban bedolgoz- 
ható, így a gyalogos- és gépkocsiforgalmat a 
megszokottnál rövidebb időre kell szünetel-
tetni.
A bevonatnak köszönhetően a Piazza Gi-
useppe Garibaldi lényegesen szebb lett, 
mint amilyen volt, ráadásul a MAPECOAT 
TNS EXTREME színes védőbevonatban 
lévő speciális válogatott töltőanyagoknak 
köszönhetően a felületek még esős időben 

sem csúsznak, tehát biztonságosabb is lett 
a közlekedők számára.
A MAPECOAT TNS EXTREME olyan védőbe- 
vonatot képez, amely megfelel az MSZ 
EN 1504-2. számú szabványnak, vagyis ru-
tinszerű karbantartás mellett hosszú ideig 
megőrzi előnyös tulajdonságait.
Ellentétben más, hagyományosan alkal-
mazott színes, aszfaltból vagy betonból 
készült városi felületekkel, amelyeket anya- 
gukban kell megszínezni, a MAPECOAT 
TNS EXTREME lehetővé teszi, hogy csak a 
felszínt fessék meg, így nem szükséges az 
esetlegesen sérült részek teljes felbontása – 
ami egyrészt költséghatékonyabb, másrészt 
gyorsabban kivitelezhető megoldás a felú-
jításukra.
A Piazza Giuseppe Garibaldi felületei ma 
sokkal innovatívabbak, mint más, hagyo- 
mányos közterek burkolatai, és tökéletesen 
illeszkednek a városképbe.

Referencia: Piazza Giuseppe 
Garibaldi
Helyszín: Mandello del Lario (Lecco 
megye)
Felújítás éve: 2021
A Mapei termékekkel végzett 
kivitelezés éve: 2021

Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: városi felületek 
védelme, színezése és bevonata
Megrendelő: Leccói Önkormányzat
Mapei kapcsolattartók: Sports 
System Technology, Mapei SpA 
(Olaszország)

Felhasznált Mapei termékek
Városi terek felújítása: Mapecoat TNS 
Primer EPW, Mapecoat TNS Extreme

ADATOK

 ◆ A MAPECOAT TNS EXTREME segítségével egyrészt kellemesebbé, hívogatóbbá tehetők a közterek, 
másrészt az esetlegesen eltérő használatra szánt felületek is kellőképpen elkülöníthetők.
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KÖZTERÜLET-BURKOLATOK
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - KÖZTÉRI BEVONAT

Napjaink hírei, tele vannak vészjósló kijelentésekkel, aggasztó gondolatok-
kal. Klímakatasztrófa, aszály, gleccserek eltűnése, napi meleg értékek a csú-
cson, stb. Komolyan kell-e ezeket venni, vagy homokba dugjuk inkább a fe-
jünket és nem veszünk róla tudomást?

A kérdés költői, hiszen minden tudatosan 
élő ember számára a Föld energia, víz és 
egyéb kincseinek fenntartható felhasználá-
sa létfontosságú.
Hogyan játszhat szerepet egy közterületi 
burkolat mindezekben? Erre adnak választ 
a Mapei TNS rendszerei és termékei.

Hogyan és milyen értelemben vehetjük 
hasznát a közterületek burkolásának?
1. Hőszigetek kialakulásának elkerülése.
2.  Aszfaltozott utak karbantartási igényének 
csökkentése
3.  Éjszakai világítási költségek minimalizálá-
sa.
4.  Meglévő használhatatlan aszfalt és beton 
sport- és közterületi pályák felújítása.
5.  Kevesebb baleset a köztereket használók 
között.

Vegyük sorra a fentebb felsorolt területe-
ket és elemezzük a lehetőségeket.
A városi környezetben gyakori hőszigetek 
sok fejtörést okoznak a helyben élőknek.
A nyári melegben akár 60 Celsius-fokra 
felmelegedő aszfalt, az éjszakai órákat a 
kihűléssel tölti, és ez a környezeti levegő 
folyamatos melegen tartásához vezet. Hiá-
ba a nyitott ablak, hiába a huzat a lakások-
ban, csak a forró levegő kering. Arról nem 
is beszélve, hogy a szálló káros anyagok 
mennyisége ezekben az időkben a legma-
gasabb a szél és eső hiányában.

1.) A Mapei TNS burkolatai alkalmasak 
arra, hogy az ilyen csomópontokban fellel-
hető területeket felületeinek hőmérsékletét 
csökkenteni tudjuk csak azzal, hogy világos 
színekkel ruházzuk fel, és a napsugarak 
nagy részét visszasugározzuk. Ezzel akár 
20-30 Celsius fokkal is tudjuk mérsékelni 
a napközbeni felmelegedés mértékét, ami 
így az éjszakai órákban is csökkenti a le- 
adott hő mennyiségét a környezetben.
Egyes helyeken nem csak a tereket, de már 
az utakat is fehérre, világos színűre festik 
ennek érdekében. Ezzel azt is elősegítve, 
hogy az aszfalt eldeformálódása a magas 
hőmérséklet hatására elkerülhető legyen. 
Eltűnnek a nyomvájatok és gödrök.
2.) Több hír is keringett arról, hogy a 
növekvő villamosenergia-számlák hatására 
több önkormányzat is azon gondolkozik, 
hogy a közterületi világítást részben, vagy 
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egészében lekapcsolják. Ez felveti a közbi-
ztonságérzet csökkenésének és a baleset-
veszély növekedésének lehetőségét is.
A TNS felületkezelés erre is választ adhat, 
hiszen a világos színű burkolatok kevesebb 
fényerősséggel is jó láthatóságot biz- 
tosíthatnak, emlékezzünk csak egy-egy havas 
télre és a ragyogó fehérségre éjszakánként. 
Az már csak a fantázia kérdése, hogy a ter-
vezők milyen formákat és színeket álmod-
nak meg az így környezetbarátabbá tett 
felületekre.
3.) Számos település küzd azzal, hogy a 
megörökölt balesetveszélyes és használha-
tatlan aszfalt, vagy beton sportpályákkal mit 
kezdjenek! Elbontásuk költséges, a hulladék 
veszélyes! Egy új pálya építése szinte lehetet- 
len.
Az ilyen felületek gyors, hatékony, egyszerű 
és költségkímélő felújítása a Mapei TNS 

rendszereivel a legjobb megoldás. Egy hét 
alatt a gond örömmé, a probléma élvezetté 
válhat a kivitelezők munkája nyomán.
4.) Legvégül a közterületek taktikai 
megkülönböztető burkolásáról néhány szót.
A felmérések és tapasztalatok alapján, a 
jelfestéssel, vagy eltérő színekkel történő 
burkolásnak jelentős szerepe lehet a köz-
területi balesetek elkerülésében, valamint a 
biztonságérzet növelésében.
Az így jelölt területeken komfortosan és a ki-
jelölt helyén biztonságban érezheti magát a 
kerékpáros, a gyalogos, a futó, vagy gördesz-
kázó ember is, nem beszélve az oly sokszor 
emlegetett elektro rolleresekről.
A fent felsoroltakból is látható, hogy a TNS 
termékek közterületi felhasználásának ren-
geteg előnye van.

Írta Nagy Sándor
termékvonal felelős

A kutatás-fejlesztés ezen a területen 
is folyamatos a Mapei laborjaiban, és 
számos új meglepetéssel szolgálnak 
minket a jövőben is.
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“VERY GOOD” KÖRNYEZETVÉDELMI MINŐSÍTÉS

ETELE PLAZA

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS, CSAPADÉK ELLENI SZIGETELÉS

 ◆ A BREEAM Very Good minősítésű épület kialakításakor a tető csapadék elleni 
szigetelése és a hidegburkolatok készültek a Mapei megoldásokkal
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Az épület tetőszigetelését a Tectum Kft.  
végezte konzorciumban a Hydroproof Kft.-
vel és az Isogenerál Kft.-vel. A hidegburkolás 
a Dominó Kft. szakembereinek keze munká-
ját dicséri. 

1.) Az Etele Plaza már a tervezési szakasz-
ban megszerezte a BREEAM Very Good 
minősítést, amely a fenntarthatóság egyik 
legmagasabb szintjét képviseli.
4 000 négyzetméteren elterülő színes 
növénytakaró, díszfüvek, cserjék és hűs 
árnyékot adó fák várják a közönséget. 

2.) A tetőszigetelés kialakításához ezen 
szemlélet mentén választottak terméket is 
a megrendelők.
A vízszigeteléshez a Mapei építési megoldá-
sai nyújtottak segítséget. Több, mint 7000 
négyzetméteren zöldtetőt alakítottak ki. 
A szigetelés fordított rétegrendben került 
megtervezésre és beépítésre, két réteg bi-
tumenes vízszigetelő lemezekkel.
A kivitelezők a POLYGLASS FLEXO S6 
PREMIUM terméket alkalmazták.  A 
gyökérállóságot az ANTIRADICE FLEX P 

5 mm-es elastomer lemez biztosította. A 
lapostetők másik része a gépészeti tetők, 
melyeket kaviccsal fedtek. Itt mechanikai 
rögzítésű PVC szigetelés került beépítésre. 
A mozihoz MAPEPLAN M18 típusú lágy PVC- 
t használtak, és közel 300 négyzetméter 
fóliabádogot (MAPEPLAN FÓLIABÁDOG) 
építettek be.

 
3.) A hidegburkolás során valamennyi 
felületen a Mapei megoldásait alkalmaz-
ták.
Az aljzatkiegyenlítők közül a NOVOPLAN 
MAXI-t, a vizes helyiségekben PLANEX-
et használták. Ragasztók közül a kisebb 
méretű burkolólapokhoz ADESILEX P9-et 
alkalmaztak. A háttérfolyósokon, közönség-
forgalmi vizesblokkok esetében a KERAFLEX 
S1-et, a nagy igénybevételű mall területe-
ken pedig KERAFLEX EASY S1-gyel dolgoz- 
tak. A mall területek közösségforgalmú 
részén, a nagy igénybevétel miatt, egy köny-
nyített bedolgozású ragasztót használtak, a 
KERAFLEX EASY S1-et, mert a jobb be- 
ágyazódás nagyobb mechanikai ellenállást 
biztosít.

Az Etele Plaza építése és kialakítása során a fenntarthatóság is egy nagyon fontos 
vezérelve volt úgy a tervezésnek, mint a kivitelezésnek. Ennek köszönhetően közel 
4 000 négyzetméteren elterülő zöldfelület került kialakításra a plázában. Az ét-
termi szintről egy 150 férőhelyes terasz is nyílik, s emellett a fitneszrészleg fák-
kal, cserjével és fűfélékkel beültetett kerttel is kiegészült. Az épület elnyerte a 
BREEAM „Very Good” környezetvédelmi minősítést. Ebben szerepe volt annak is, 
hogy az építők gondot fordítottak  a könnyű megközelíthetőségre, a fényszeny-
nyezés és a közvetlen környezeti terhelés minimalizálására, valamint az időtálló 
anyagok beépítésére és a hulladék újrafelhasználásának elősegítésére is.

Referencia: Etele Plaza
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok:
tetőszigetelés, hidegburkolás
Helyszín: Budapest
Kivitelezés éve: 2016-2021
Tulajdonos: Futureál Csoport
Tetőszigetelés kivitelezője: Tectum 
Kft., Hydroproof Kft., Isogenerál Kft. 

Hidegburkolás kivitelezője: 
Dominó Kft.
Mapei partnerkereskedő: 
Dominó Kft.
Mapei kapcsolattartó: Kósa Viktor
Fotó: Kecskeméti Dávid

Felhasznált Mapei termékek:
Tetőszigetelés: Polyglass Flexo S6 
Premium, Antiradice 5 mm,  
Mapeplan M18, Mapeplan Fóliabádog 
Hidegburkolás: Novoplan Maxi, 
Planex, Adesilex P9, Keraflex S1, 
Keraflex Easy S1, Monoslatic, 
Mapelastic Aquadefense, Mapesil AC

ADATOK
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A hűvös tetők felületi hőmérséklete ala- 
csony, még közvetlen napfényben is. 
Kialakításuknak számos előnye van:

 ♣ Javított komfort érzet az épületen belül a 
nyári hónapokban

 ♣ Kevesebb energia szükséges a légkondi-
cionáláshoz az épületen belüli helyiségek 
hűtéséhez nyáron

 ♣ Az egész épület burkolatának jobb az 
energiahatékonysága

 ♣ Csökkent hősziget-hatás (a hősziget 
kifejezés alatt azt a jelenséget értjük, hogy 
a városokban keletkező hőmérséklet ma-
gasabb, mint a vidéki területeken)

 ♣ A tető felépítési rendszerének és az alat-
ta lévő tartószerkezeteknek nagyobb a sta-
bilitása, mivel a magas nyári hőmérséklet 
hatása enyhül (kevesebb mozgás, tágulás, 
repedés stb.)

 ♣ A vízszigetelő lemez várható élettarta-
ma hosszabb, mivel az alacsony felületi 
hőmérséklet nagymértékben csökkenti a 
természetes hő okozta öregedési folya- 
matot.

 ♣ A fotovoltaikus panelek hatékonysá-
ga megnövekszik. A tetőknél nyáron, ha 
a felületi hőmérséklet alacsonyabb, a fo-
tovoltaikus panelek közel a csúcsteljesít-
ményüket nyújtják, ezáltal maximális ener- 
giatermelést biztosítanak. Az ezen a 
területen végzett, nyilvánosságra hozott 

kutatások szerint, amennyiben a környező 
felületi hőmérsékletet 25 °C-on lehet tartani, 
a hagyományos fotovoltaikus panelek haté- 
konysága a legjobb az energia előállítására.

A magas napfényvisszaverő képességű 
felület a beeső napsugárzás nagy részét 
visszatükrözi, így hűvösebb marad a 
felszínen. A világos színek, különösen a 
fehér, nagy napfényvisszaverő képesség-
gel rendelkeznek. Mértékét 0-tól 1-ig vagy 
százalékban határozzák meg.

Mi a termikus emisszió?
A termikus(hő) emisszivitás annak mértéke, 
hogy egy anyag/felület mennyire képes 
eloszlatni a hőt. A magas hőemissziós be-
sorolású felületnek az a tulajdonsága, hogy 
hatékonyan sugározza a hőt a környezetbe.
A szintetikus vízszigetelő lemezek (PVC-P és 
TPO / FPO), a fényvédő bevonattal ellátott 
polimer-bitumenes lemezek mind magas 
hőemisszióval bírnak.

Mi az SRI (Solar Reflectance Index) értéke?
Egy érték az anyag/felület reflexiós és 
emissziós tulajdonságai kombinációjának 
meghatározására és mérésére. A napvissza-
verődés és a termikus emissziós tényezők 
együttes hatását az ASTM E1980 szab-
vány szerint mérik, és három szélsebességi 

FÉNYVISSZAVERŐ
ENERGIAHATÉKONY LAPOSTETŐK

Írta Ipacs András
termékvonal felelős

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - VÍZSZIGETELÉS

A hűvös tetők (az angol „cool roof” kifejezésből fordítva) olyan tetők, amelyek 
rendkívül hatékonyan tükrözik vissza a napsugárzást, ugyanakkor infravörös 
hullámhosszakon is hőenergiát sugároznak vissza, kiemelkedően magas a nap- 
fényvisszaverő képességük és magas a hőemissziós képességük.
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viszony (alacsony, közepes, magas) alapján 
számítják ki. Az SRI értéket % -ban adják 
meg. Minél magasabb az SRI-érték, annál 
alacsonyabb a napfénynek kitett felület 
hőmérséklete. (Megjegyzés: mivel ez a 
számítási módszer referenciaértékeken / 
felületeken alapul, az eredmény meghalad-
hatja a 100% -ot).

A LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) a nagy teljesítményű, 
környezetileg fenntartható épületek 
minősítési rendszere.
A LEED tanúsítás az épület egészére vonat-
kozik, igazolva annak környezeti hatásait 
és fenntarthatóságát. Ezt a 90-es évek ele-
jén az USA-ban fejlesztették ki, és Magyar- 
országon a Magyar Környezettudatos Építés 
Egyesülete  vezette be 2009-ben.
A tanúsítási rendszer a különböző kate-
góriákra odaítélt kreditek sorozatán alapul. 

Pontosabban, a hűvös tetők pontokat sze- 
rezhetnek a tanúsítás felé:
- 1. kategória fenntartható helyszínek
- Kredit 7.2 Hősziget-hatás – Tető
A hősziget hatásának csökkentése érdeké-
ben a kész tetőnek:
- SRI-értéke legyen ≥ 78 (legfeljebb 15% -os 
lejtésű tetők esetén)
- SRI-értéke ≥ 29 (15% -nál nagyobb lejtésű 
tetők esetén)

A Mapei sokféle hűvöstetős vízszigetelő 
rendszert állít elő, amelyek mindegyikét a 
Modenai Egyetem és a Reggio-Emilia Egye-
tem EELab - Energiahatékonysági Labo-
ratóriuma teszteli.
A nagy fényvisszaverő képességű, energia-
hatékony lapostető szigetelések területén is 
széles termékkínálatot, a megfelelő kiválasz-
táshoz pedig teljes körű szaktanácsadást 
nyújtunk a szakemberek számára.
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CSAPADÉK ELLENI VÉDELEM

OLCSÓBB ÜZEMELTETÉS

REFERENCIA - CSAPADÉK ELLENI SZIGETELÉS

A dorogi gyógyszergyár lapostető felújítását két tényező is meghatározza. Egyrészt 
a gyár csak évente két hétig tart működési szünetet, s ez alatt az idő alatt vonulhat 
fel a kivitelező a tető szigetelésének felújítása céljából. Másrészt a tetősíkot nagy 
mennyiségű szerelvény, felépítmény töri át és meg, így csakis kenhető vízszigete-
lőanyag alkalmazható.

A Balogh Szig-Bád Kft. professzionalizmu-
sa és a Mapei AQUAFLEX ROOF HR PLUS 
megoldása mindkét tényezőből fakadó fe-
ladatot képes volt megoldani.

A szakaszos felújítás ez idáig három ütem-
ben valósult meg 2020-2021-2022-ben, 
hozzávetőleg minden alkalommal egy-egy 
400 m2-es felület felújításával.
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A tetőn a meglévő bitumenes lemezes 
szigetelés felújítása volt a feladat.

A Mapei, mivel nem lehetett a hagyo- 
mányos lemezes szigeteléseket alkalmazni 
az AQUAFLEX ROOF PLUS HR-t ajánlotta, 
amely megoldásnak számos előnye volt. 

Az AQUAFLEX ROOF PLUS HR deponálá-
sa rendkívül egyszerű, a termék húsz kg-os 
kannás kiszerelésben érhető el, a gépi szórás 
lehetősége pedig igencsak meggyorsítja a 
kivitelezést, és a tető azon részein is köny-
nyen bedolgozható, amelyek a szerelvények 
miatt csak nehezen hozzáférhetőek.

A fenntarthatóság és a környezetvédelem 
szempontjából nézve ugyancsak előnyös 
az AQUAFLEX ROOF PLUS HR használata. 
Mivel az elkészült felület igen magas nap-
fényvisszaverési indexszel rendelkezik, az 

ezzel készült tetőbevonatok majd feleakko-
ra mértékben melegszenek csupán át, mint 
a hagyományos megoldásokkal kivitelezett 
felületek.

Így az üzemben tartás, különösen, ami az 
épület klimatizálását jelenti, jelentősen gaz-
daságosabb, illetve az épületben tartózko-
dók számára is komfortosabbakká válnak a 
belső terek.

Mapei termékkel végzett munkála-
tok: csapadék elleni szigetelés 
feljutása
Helyszín: Dorog
Kivitelezés: 2020-2022
Beruházó: Richter Gyógyszergyár. 

Kapcsolattartó: Nagy Nárcisz, 
Horváth Ervin
Szigetelés kivezettetője: Balogh Szig-
Bád Kft.
Partnerkereskedő: Balogh Szig-Bád 
Kft.

Felhasznált Mapei termékek:
Vízszigetelés: Aquaflex Roof HR Plus

ADATOK

TERMÉK REFLEKTORFÉNYBEN
AQUAFLEX ROOF PLUS HR
Az AQUAFLEX ROOF PLUS HR 
egy felhasználásra kész, nagy ru-
galmasságú, gyors száradású, UV 
sugárzásnak ellenálló, folyékony 
vízszigetelő fólia, kiváló fényvissza-
verő tulajdonsággal.
Az AQUAFLEX ROOF PLUS HR 
szállítása, mozgatása könnyű, és 
bedolgozása is rendkívül egyszerű, 
alkalmas gépi szórással történő fel-
hordásra. Ezáltal gyors kivitelezést 
tesz lehetővé.
A termék előnye, hogy a lapostetők 
olyan részein is felhordható, ahol 
nehéz a hozzáférés, és lemezes 
szigeteléssel nem megoldhatók a 
munkálatok.
A termék rendkívül gazdaságossá 
teszi az épületek klimatizálását, 
tartós, hosszú távú megoldást biz-
tosít.

A hűvös tetők képességeit 

három fontos működés adja:

1. rendkívül hatékonyan 
tükrözik vissza a napsugárzást 

2. infravörös hullámhosszakon 
is hőenergiát sugároznak vissza 

3. magas a hőemissziós 
képességük.
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TARTÓS MEGOLDÁSOK
INTERJÚ SZÉKELY JAROSZLÁVVAL,

A ROOFSZIG VEZETŐJÉVEL

ÉPÍTŐIPAR - INTERJÚ

Szeretném, ha röviden elmondanád,
hogyan kerültél a szakmába.
A kezdetekben a Tectum Kft.-nél dolgoz- 
tam, mint alkalmazott. Ez egy elég nagy 
nevű cég volt a szakmában, és ott sajátí-
tottam el a vízszigetelő szakma fortélyait. 
A munka mellett felnőtt szakmai képzésen 
vettem részt, így szereztem meg a vég-
zettséget is, mint építményszigetelő. Hét év 
után döntöttem úgy, hogy szeretnék saját 
vállalkozást, és vállalkozóként idén lesz a 
hetedik évfordulónk.

Mennyire volt könnyű vagy  nehéz az in-
dulás 2016-ban?
Az első évtől kezdve segített az minket, hogy 
voltak jó munkakapcsolataim. Sok segítséget 
kaptam úgy szakmailag, mint vállalkozóként 
az indulásban. Ugyanakkor nem volt meg-
felelő anyagi hátterünk, és volt, hogy egy 
csúszva kifizetett munka miatt majdnem 
bajba is kerültünk. A Tectum Kft. segített ki 
azzal, hogy alvállalkozóként kaptunk egy új 
munkát. Akkoriban ketten voltunk, én és egy 
alkalmazottam. Később nagyobb munkákat 
is kaptunk, és amellett, hogy nőtt az alkal- 
mazottak száma, alvállalkozókkal  is kezd- 
tünk együttműködni. Eljött az idő, amikor 
képesek lettünk eszközökbe és szerszámok-
ba is fektetni. Körülbelül a negyedik évnél 
jutottunk el oda, hogy az ÉMSZ-be is 
bekerültünk, mint épületszigetelést végző 
cég, és már szakmai elődásokat is tartunk, 
és másodlagosn építőanyag kereskedéssel 
is foglalkozunk. Sokat kellett tanuljak ez idő 
alatt, de a tanulás számomra az életből, az 
emberekből jön, amiért hálás vagyok.

A konkurens vállalkozók segítettek?
Szerencsére a épületszigetelő szakmában a 
cégek nem annyira konkurenciának tekin- 
tik egymást, hanem próbálnak segíteni, 
különösen akkor, ha az ember mer kérdezni, 
és jól tud kapcsolatot építeni.

ÉRDI TÁRSASHÁZ TERASZ- ÉS 
TETŐSZIGETELÉSE MAPEI 
MEGOLDÁSSAL
A ROOFSZIG KFT. a kivitelezésében 
elkészült érdi társasház terasz- és 
tetőszigeteléséért a 2020. Év Tetője 
Nívódíj Pályázaton elnyerte az ÉMSZ 
különdíját. Az újépítésű társasház 
lapostető és terasz csapadékvíz elle-
ni szigetelését a kivitelező a Mapei 
termékeivel és a  Mapei szakembe- 
rek szakmai segítségével valósította 
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Milyen változásokat élt meg a céged a hét 
év alatt?
Az akalmazottak, akikkel az elején vittük 
a feladatokat, nem változtak, de mindig 
van egy-két új ember. Sikerült fiatalokat is  
behozni a cégbe, igaz velük nehezebb, ne-
hezebb kezelni és a cégben tartani őket. 
Nagyon sokat változtak ez idő alatt az 

anyagok és a technológiák. Folyamatosan 
járunk a gyártók képzéseire, követjük a fej-
lődést. sőt, ha szükséges, finanszírozzuk is 
egy-egy emberünk szakmai képzését. Sok 
generálkivitelező cég a partnerünk, és jó a 
szakmai hírnevünk, még akkor is, ha nem 
vagyunk nagy létszámú vállalkozás.

Mennyire tudtok minőségi termékekkel 
érvényesülni a piacon? 
Volt idő, amikor ez nagyon könnyű volt, 
és jó érzés volt minőségi megoldásokat 
megvalósítani. Úgy látom, hogy egyfajta 
romlás állt be újra ebből a szempontból. 
Két éve még kellett a minőségi megol-
dás, most már ismét olyan versenyhelyzet 
kezd kialakulni, amiben gyakran csak  az 

olcsóbb megoldással lehet munkát elnyer-
ni. Nagyon sok kisvállalkozás megszűnt, 
de mivel vannak cégek, amelyek csak 
egy-egy projektre alakulnak meg, és a 
kevésbé minőségi, olcsó megoldással 
nyernek munkát, erős a verseny.  Én azon-
ban bizakodó vagyok, mert nagyon sok 
megkeresésünk van. 

meg a következő megoldásokkal:
POLYPRIMER bitumenes kellősítő
POLYVAP Radonshield Párazáró lemez
MAPEPLAN PVC egyvízorros szegély-
profil 200 mm x 2 m
MAPEPLAN PVC fallezáró profil 
70 mm x 2 m
MAPEI MAPEPUR ROOF purhab ra-
gasztó, 750 ml
Mapeplan B 15   1,5 mm vtg PVC
MAPEPLAN D 1,5 mm homogén PVC lemez

POLYDREN 300 g/m2 elválasztó filc
MAPEPLAN rögzítősín 2 m
MAPEPLAN PVC zsinór 
MAPEPLAN ADS 200 Kontaktragasztó 
PVC
MAPEPLAN PVC 10 mm Szigetelő 
gallér
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 100 
mm 
MAPEPLAN lombkosár 75-200 mm 
Univerzális lombkosár
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Hogyan tud egy ilyen versenyben 
érvényesülni a fenntartható építés
igénye?
Fontosnak tartom a fenntartható építést, 
de tény, hogy nem ez az elsődleges szem-
pont a piacon. A fenntarthatóságot abban 
látom, ami a Mapei küldetésének is a tar-
talma, hogy hosszú távon biztonságosan 
működő megoldásokat hozzunk létre, 
amit nem kell majd felújítani vagy bon-
tani idő előtt, és lehetőség van a megfe-
lelő karbantartás mellett, bontás nélküli 
felújításokra is, ha eljön az ideje. Mi ezt az 
igényt úgy próbáljuk beépíteni a tárgyalás 
sorozatokba, hogy mindig kétféle műsza-
ki kiajánlást és indoklást adunk, egy ilyet, 

és egy olcsóbbat, ami szintén megfelel a 
műszaki kiírásoknak. Így a megrendelő el-
döntheti, hogy mire fordítja a pénzét. Sze-
rintem a tető hosszú élettartamát a magas 
minőségű megoldások és a precíz szakmai 
kivitelezés biztosítja. 

Amikor felújítást vállaltok, sok a bontás 
utáni hulladék.
A hulladékkezelést nagyon komolyan 
vesszük. Érdekes, hogy itt is a kapcsolati kör 
segít nekünk az előírásoknak megfelelően 
helyesen eljárni. Ugyan van a bitumenes le-
mezek esetében egy kritikus kérdés. A hul-
ladékkezelésnek is megvan a maga üzletá-
ga, így hiába tudjuk, hogy a mai modern 
bitumenes lemezek az összetételük mi-
att már nem számítanak veszélyes hul-
ladéknak, az előírás valamennyi bitumenes 
lemezre vonatkozik, és eleget kell neki ten-
ni, illetve a lerakók csak veszélyes hulladék-
ként veszik át.
Az EPS hőszigetelő lemezekre is megvan 
a megoldásunk. Ugyanis az EPS újrafel-
használható, és a gyártóval fix szerződésünk 
is van, így a telephelyen összedeponáljuk, 
és a gyártó elszállítja tőlünk. 

A hulladékkezelés kölségei terhelnek 
benneteket, mint kivitelezőket?
Igen, de mi az ajánlatunkba beletesszük 
a veszélyes hulladék-elszállítás díját is, a 
megrendelésben tehát ez is benne van. 
Visszatérnék még a tartós és biztonságos 
megoldás kérdésére. Ugyanis, mi szá-
mos esetben ajánlunk a meglévő tervhez 
képest magasabb minőségű megoldást, 
ami a terület függvényében olykor nem, 
vagy alig jelent többletköltséget, és meg-
felel a kiírásnak. Itt a megrendelőnek a 
hosszabb garancia idő miatt érdemes ezt 
a megoldást választania, s ez lehetőség a 
számunkra, hogy könnyebben elfogadtas-
suk a magasabb minőséget, ami a tető 
hosszabb élettartamát biztosítja. 
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Milyen kapcsolódásod van a Mapei-hez?
Nagyon  sokat beszélünk a Mapei szakem-
berekkel, munkaidőben és munkaidőn 
kívül. Mi is sok információt kapunk tőlük, 
és nagy örömünkre a Mapei szakemberek 
is mindig figyelembe veszik a mi műsza-
ki elképzelésünket és igényünket. Egy-egy 
közös munka kapcsán mindig kikérjük a 
Mapei szakemberek véleményét. A Mapei 
megoldásait teljes rendszerben alkalmaz-
zuk a vízszigetelő lemezek mellett, például 
a fóliabádogot és valamennyi kiegészítő 
elemet. Szerintem a fenntarthatósághoz 
és a tartós és biztonságos eredményekhez 
hozzátartozik, hogy valamennyi gyártói 
megoldást rendszerben és az előírásoknak 
megfelelően alkalmazzuk. 

ÉRDI VÍZTÁROZÓ SZIGETELÉSE - 
MAPEI MEGOLDÁS:
MAPEPLAN T WT 18  1,8 mm vtg TPO
POLYDREN 300 g/m2 elválasztó filc
MAPEPLAN rögzítősín 2 m
MAPEPLAN TPO fallezáró 
profil 70 mm x 2 m
MAPEPLAN TPO kúpos 
belső sarok 110 mm
Mapei TPO varrat aktiváló

 ◆ A ROOFSZIG KFT. kivitelezésében elkészült érdi 
társasház a terasz- és tetőszigeteléséért a 2020. Év 
Tetője Nívódíj Pályázaton elnyerte az ÉMSZ 
különdíját. 
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A hagyománytól

A FENNTARTHATÓ
INNOVÁCIÓIG 

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK - TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Falak nedvesedésének megszüntetése a MAPE-ANTIQUE NHL ECO termék-
családdal 

Az építőipari folyamatokban részt vevő ter-
vezők és a kivitelezők egyre tudatosabban 
állnak hozzá a környezet védelméhez, és 
így egyre gyakrabban kerül előtérbe a fenn- 
tarthatóság. Ugyancsak igaz ez az építőipari 
termékeket előállító ágazatban. 
Európai szinten a kitermelt nyersanyagok 
50%-a, a CO2-kibocsátás 36%-a, az energia- 
fogyasztás 40%-a és a vízfelhasználás 21%-
a köthető az építőiparhoz, így ez az ágazat 
még nagyon sokat tehet a fenntarthatóság 
irányában ható változás és fejlődés érdeké-
ben.

Írta Dr. Rajnai Eszter
építéskémia 
termékfelelős

 ▶ A MAPE-ANTIQUE 
termékcsaládot számos 
magyar műemlék 
felújítása során alkalmaz-
ták már. A bal oldali 
képek a felúíjtott Majki 
Remeteséget mutatják, a 
jobb oldalon a felújított 
Soproni tűztorony látható
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Ez a változás – amelynek az épületek teljes 
életciklusát (LCA) le kell fednie – konkrét 
döntéseken keresztül valósítható meg:
1.) Kétségtelen, hogy szükség van a tervezés 
gyökeresen más megközelítésére,
2.) valamint az építési módszerek, tech-
nológiák és anyagok eddiginél gondosabb 
megválasztására.
 
Épületeink felújításának feladat megoldásai 
során az egyik leggyakrabban előforduló, és 
szemmel láthatóan általános probléma a 
homlokzaton megjelenő, a szigetelés nélkü-
li vagy rossz szigetelésű alapon keresztül ka-
pillárisan felszívódó talajvíz okozta vakolat- 
és festékleválás.
Először természetesen szükség van ilyenkor 
utólagos vízszigetelés kialakítására. Azon-
ban arra is szükség van, hogy a falazatokban 
már felgyűlt víz távozni tudjon onnan.
Az új MAPE-ANTIQUE NHL ECO-család ce-
mentmentes szárítóvakolat rendszere meg-
felelő választás az ilyen nedves falazatok 
helyreállítására. Ez a rendszer különösen 
ajánlott műemléki épületek felújításához.  
A fenntarthatóság támogatásához hozzá-
járul, hogy a MAPE-ANTIQUE NHL ECO ter-
mékek a természetes hidraulikus mész mel-
lett újrahasznosított anyagokból készülnek.

A Mapei Kutató-fejlesztő laboratóriumai-
ban folyó munka eredményeként ebben a 
termékcsaládban ötvözni tudtuk a múltból 
ránk maradt tudást, anyagokat és az inno-
vatív technológiákat a fenntartható építési 
módszerekkel:
1.) Az újrahasznosított anyagok használata, 
2.) az egyszerűbb hulladékkezelési folya- 
matok,
3.) valamint a termelés idő- és energia- 
igényének csökkenése mellett,
4.) kiváló minőségű felújító anyagokkal tud-
juk ellátni az építkezéseket.

A modern cementmentes habarcsok 
eco-puccolán kötőanyaga magas 
fizikai-kémiai teljesítményt biztosít, 
mechanikai jellemzői, rugalmassága és 
porozitása megegyezik a rómaiak korabeli 
építkezéseihez használt antik mész-puc-
colán habarcsokéval, amelyeket a törté- 
nelmi épületek építésénél használtak.
A Római Birodalom fennmaradt épületei 
bizonyítják, hogy ezen technológiával 
készült építmények bizony kiállták az idő 
próbáját. Számos hazai épület felújítá-
sa során is használták a MAPE-ANTQUE 
cementmentes termékcsaládot: tavaly 
készült el a Majki remeteség és a Hild villa, 
a soproni Tűztorony pedig már több mint 
tíz éve újult meg ezzel a megoldással.
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Várat megóvni az utókor számára

FELEMELŐ ÉRZÉST JELENT

REFERENCIA - HIDEGBURKOLÁS, HOMLOKZATFELÚJÍTÁS

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. és a West Hungária Bau Kft. generálkivite-
lezésében újult meg a mosonmagyaróvári vár. A felújítás fő célja az volt, hogy a 
földszinten kialakítsanak egy múzeumot. Ez a válaszfalak kiszedésével, a terek 
egybenyitásával is járt. Mivel a falak vizesedtek, szükség volt a felújító, szárító va-
kolatrendszer alkalmazására. A kivitelezők eltávolították a meglévő károsodott va-
kolatot, és ezt követően a Mapei szárítóvakolat rendszerét akalmazták a falakon 
beltéren és kültéren is. A kültéri homlokzaton az eredeti elképzelések szerint csak 
a statikai megerősítések helyén volt szükség homlokzati bevonat kialakítására, de 
egy megvalósult új támogatásnak köszönhetően a megújulást a teljes homlokza-
ton alkalmazni tudták.

Természetes kőburkolat fektetése
Beltérben szinte mindenhová Mapei ter-
mékkel fektetett mészkőburkolat, 2 cm vas-
tag jura kő került, hozzávetőleg 1 000 m2

felületen.
A természetes kőlapokat KERAFLEX MAXI 
S1 ragasztóágyba fektették. A vizesblokkok 
kialakítása során kent víszigetelő rendszert 
építettek be a burkolat alá, amihez a 
MAPELASTIC és a  MAPEBAND EASY ter-
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mékeket alkalmazták. ULTRACOOR PLUS-
szal végezték a fugázást, és MAPESIL LM-
mel a hézagtömítést. 

Homlokzatkialakítás POROMAP vakolat- 
rendszerrel 4 000 m2-en
A POROMAP szárítóvakolat-rendszerről 
általánosságban elmondható, hogy le-
hetővé teszi tégla-, kő- és tufafalazatok 
helyreállítását. Ezek a termékek magas 
szulfátállósággal és kiváló páraáteresztő 
képességgel rendelkeznek.
A falazat megszilárdításához PRIMER 3296 
alapozó került felhasználásra.
A PRIMER 3296 olyan akril-polimer 
mikrorészecskékből álló alapozó, amelyek 
képesek behatolni az akár csak kismérték-
ben porózus építőanyagokba is. A megtisz-
tított felületű falra előfröcskölő vagy gúzoló 
habarcs, a POROMAP RINZAFFO PLUS 
került fel, melynek feladata, hogy meg-

felelően homogén felületet biztosítson a 
szárítóvakolat számára, növelje a tapadást.
Majd a POROMAP DEUMIDIFICANTE, 
alapvakolat és a POROMAP FINITURA 
mészbázisú simítóhabarcs teszi teljessé a 
rendszert, mely egy természetes felület-
képző anyag, ami esztétikus felületet biz-
tosít a felújított falszerkezetnek.

Referencia: Mosonmagyaróvári Vár 
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: homlokzatkialakítás, 
belső vakolás, hidegburkolás, 
vízszigetelés
Helyszín: Mosonmagyaróvár 
Kivitelezés éve: 2018-2020. Tulaj-

donos: Széchenyi István Egyetem
Kivitelező:
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. 
Tervező: TSPC Kft.
Mapei partnerkereskedő: Winkler 
Tüzép Kft., BNF Kft. Mapei kapcsolat-
tartó: Fleisz Júlia

Felhasznált Mapei termékek 
Homlokzat: Primer 3296, Poromap 
Rinzaffo Plus, Poromap 
Deumidificante, Poromap Finitura
Hidegburkolás: Keraflex Maxi S1, 
Mapelastic, Mapeband Easy, 
Ultracolor Plus, Mapesil LM

ADATOK
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Megoldásaink örökségünk

TARTÓS MEGÓVÁSÁRA 

REFERENCIA - VÍZSZIGETELÉS, HOMLOKZAT- ÉS FALAZATFELÚJÍTÁS, HIDEGBURKOLÁS

A műemlékek és azok renoválása a megfelelő megoldásokkal a megőrzést és a 
történelmi épületek újraélesztését, újrahasznosítását is jelenti. A magas minőségű 
felújító termékek lehetővé teszik, hogy megőrizzük ezeket az évszázados épülete-
ket, és megújult küllemük, állaguk tartósan fennmaradjon.

A Bajnai kastély a 17. században épült fel első 
formájában, majd a 19. században esett át 
nagy átalakításon, és nyerte el mai szépséges 
formáját.
Mai, egészében felújított állapotát két 
évtizeden át alakították. A 2021-ben a 
közönségnek átadott újraélesztett kastély 
terve 2016-ban készültek el. A tervezői meg-
bízást a Palatinum Stúdió nyerte, Erő Zoltán 
vezetésével, a kvitelezést a Pharos ‘95 Kft. 
végezte.

Alkalmazott felújító termékek a Mapei-től
1.) A POROMAP szárítóvakolat rendszert a 
kastély melléképületen alkalmazták
Hogyan járul hozzá a POROMAP rendszer a 
régi, illetve műemléki épületek tartós megú-
julásához?
A rendszer termékei magas szulfátállósággal 
és páraáteresztő képességgel rendelkeznek, 
lehetővé téve, hogy a meglévő, a talajned-
vességtől érintett falazatokból kipárologjon 
a felszívódott nedvesség, valamint a falazatot 

 ▶ A POROMAP szárítóvakolat rendszerünk a nedvesedő 
falak védelmét szolgálja

 ▶ A díszerkély felújítását számos 
Mapei megoldással oldották meg
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védik az ott felgyűlt sók károsító hatásaival 
szemben. 
A bajnai munkálatok során a falazat 
megszilárdításához PRIMER 3296 alapo- 
zót és POROMAP RINZAFFO előfröcskölőt, 
vagy más néven gúzolóhabarcsot alkal-
maztak. A POROMAP RINZAFFO réteg 
homogén felületet és kiváló tapadást 
biztosít a szárítóvakolat, a POROMAP 
INTONACO alapvakolat számára. A réteg- 
rendet a POROMAP FINITURA mészbázisú 
simítóhabarcs tette teljessé.

2.) A MAPEWRAP termékrendszer falazatok 
és beton műtárgyak szerkezeti és funkcioná-
lis helyreállítására alkalmas
Kiválóan alkalmas a rendszer olyan tör- 
ténelmi épületek esetén, amelyek a 
zord időjárás miatt károsodtak. Bajnán 
a MAPEWRAP termékeket a boltozatok 
megerősítésére alkalmazták a szakemberek. 
A szerkezetmegerősítésre a MAPEWRAP  

FIOCCO szénszál zsinórokat alkalmazták, im-
pregnálásra a MAPEWRAP 21-et. A zsinóro-
kat speciális Mapei epoxi gyanta-rendszerrel 
rögzítették, amely alapozóként tartalmazza 
a MAPEWRAP PRIMER 1-et, kiegyenlítőként 
a MAPEWRAP 11 állékony epoxi pasztát, il-
letve impregnáló és ragasztóanyagként a 
MAPEWRAP 31-et. A MAPEWRAP C FIOCCO, 
a MAPEWRAP G FIOCCO és a MAPEWRAP 
B FIOCCO „szerkezeti bekötésként” használ-
hatók a régi falazatok belsejébe elhelyezve. 

3.) Több különböző részfeladathoz külön-
böző megoldások nyújtottak segítséget 
a szakemberek számára a belső udvar 
díszerkélyének vízszigetelése során
A díszerkélyről eltávolították az eredeti burko-
latot, ami bitumenes lemezes vízszigetelő 
régrend kialakítása után került vissza. A mell-
védfalra és a látható felületekre poliuretán 
vízszigetelést alkalmaztak.

 ▶ A boltívek felújításához a MAPEWRAP rendszert 
használták a szakemberek
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A meglévő alapfelületek egy része régi bi-
tumenes lemez, egy része bádog és egy 
része beton volt. A cementes felületeken 
a hibák javításához, valamint a csatlakozó 
falaknál a felület kiegyenlítéséhez a 
PLANITOP FAST 330 kiegyenlítő-habarcsot 
használtak. A vízszintes felületre, lemezes 
vízszigetelés esetén, POLYPRIMER oldó- 
szeres alapozót használtak. A szigetelőle-
mez a FLEXO S6 PREMIUM nagyteljesít-
ményű, elasztomer vízszigetelő lemez volt.  A 
vízszigetelő lemezek védelmére és a szivárgó 
vizek elvezetésére a vízszintes felületre 
POLYFOND KIT lemez került beépítésre.
A korlátok tetején és a mellvédfalnál egy 
sávban a PURTOP EASY egykomponensű 
poliuretán vízszigetelő bevonattal oldot- 
ták meg a vízszigetelést. Az alapozáshoz 
háromféle alapozó használata volt szüksé-
ges. A betonfelültre PRIMER PU FAST került, 
melynek felületét a jobb tapadás érdekében 
QUARZO 0,5- kvarchomokkal hintették meg, 
míg a bádog felületre PRIMER EPW, a bitu-
menes lemezre pedig MAPECOAT I 600 W 
alapozók kerültek felhasználásra.  
A PURTOP EASY a felkenése után egy vas-
tagabb lakkréteghez hasonló felületet adott, 
ami egyúttal vízzáró és rugalmas is. A füg-
gőleges felületek kialakításához a PURTOP 
EASY-hez ADDITIX P adalékot adtak, hogy  
tixotropizálja azt. A PURTOP EASY-hez ke-
vertek továbbá PURTOP ADY adalékszert, 
mely azt segítette, hogy a bevonatszigetelést 
egyetlen rétegben lehessen felhordani. A 

dilatációs hézagokhoz MAPEBAND EASY 
hajlaterősítő szalagot választottak a mes-
terek, melyek felragasztására ADESILEX 
PG1 kétkomponensű, állékony (tixotróp) 
epoxi ragasztó került felhasználásra.  Ahol 
nem vízszigeteltek, a lábazathoz a ter-
mészetes kövek ragasztásához KERAF-
LEX és KERAFLEX MAXI S1 ragasztóanyag 
került felhasználásra. A függőleges felületek 
burkolására KERALASTIC T fokozott ter-
helhetőségű, kétkomponensű poliuretán 
ragasztó került felhasználásra. A hézagok 
mélységének beállítására MAPEFOAM zsinórt 
használtak a mesterek. A dilatációs héza- 
gokat MAPESIL LM szilikonnal töltötték ki.

4.) A PLASTIMUL 1 K SUPER PLUS bitumenes 
bevonatszigetelést több helyen a talajned-
vesség és  talajvíz elleni védelemként alkal-
mazták 
Ahol holker és hajlat kialakítására volt 
szükség ott a vízszigetelő termék felvitele 
előtt a megfelelő ívet PLANITOP FAST 330 
kiegyenlítőanyaggal alakították ki a szüksé-
ges formát. Alapozóként PLASTIMUL PRIMER 
oldószermentes bitumenes alapozót alkal-
maztak a PLASTIMUL 1 K SUPER PLUS termék 
felhordása előtt. 

5.) Üzemi víz elleni védelem
A MAPELASTIC kent vízszigetelésünk  üzemi 
víz elleni védelemként került beépítésre a 
kastély felújítása során.

Referencia: Sándor-Metternich 
Kastély 
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: homlokzat kialakítás, 
betonjavítás, vízszigetelés
Helyszín: Bajna 
Kivitelezés éve: 2018-2021 
Tulajdonos: Magyar Állam 
Vagyonkezelő: Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. 
Generálkivitelező: Pharos ’95 Kft. 
Szakipari feladatok kivitelezője: 
Pharos ’95 Kft. 

Projektmenedzser: Barabás Emőke, 
Pharos ’95 Kft. 
Építész: Erő Zoltán, Palatinum 
Stúdió 
Mapei partnerkereskedő: Mapei Kft., 
Budaörs 
Mapei kapcsolattartó: Lakatos Zsolt 
Fotó: Bere Mário

Felhasznált Mapei termékek 
Homlokzat kialakítás: Primer 3296, 
Poromap Rinzaffo, Poromap 
Intonaco, Poromap Finitura 
Szerkezetmegerősítés: Mapewrap C 

Fiocco, Mapewrap 21, Mapewrap 
Primer 1, Mapewrap 11, Mapewrap 31  
Primer PU Fast, Primer EPW, 
Mapecoat I 600 W, Quarzo, 
Kiegyenlítés: Planitop Fast 330 
Hidegburkolás: Adesilex PG1, 
Keraflex, Keraflex Maxi S1, Keralastic 
T, Mapefoam Zsinór, Mapesil LM, 
Vízszigetelés: Purtop Easy, Additix P, 
Purtop Ady, Polyprimer, Flexo S6 
Premium, Polyfond Kit, Mapeband 
Easy, Plastimul Primer, Plastimul 1K 
Super Plus, Mapelastic

ADATOK
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REFERENCIA - MELEGBURKOLÁS, HIDEGBURKOLÁS, TETŐSZIGETELÉS

A Debreceni Nemzetközi Iskola tervezése során 
különleges szándék vezérelte a szakembereket. 
A közeli Nagyerdő, ami természetvédelem alatt áll, 
meghatározta az épület természetes harmóniáját, 
és hatással volt az iskola funkció is a létrehozott épí-
tészeti formákra.
A modern, de ugyanakkor természetes és ember-
léptékű létesítmény különleges formája és egyedi 
formai megoldásai ennek köszönhetők.

Beszélő formák és természetesség

A DEBRECENI ISKOLÁBAN
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Az épület néhány különböző szempontból 
érdekes: Egyrészt izgalmas a szimbolikus 
körforma, ami meghatározza a teljes meg-
jelenést. Másrészt büszkeség a kivitelezőnek 
és nekünk, a Mapei-nek is, a tető csapadék 
elleni vízszigetelése, hiszen ezzel 2021-ben 
Nívódíjat nyert kivitelező partnerünk, a 
Deszig Kft. Harmadrészt színvonalas hideg-
burkolatokat építettek ki a szakemberek, 
melyekhez a megoldásainkat alkalmazták. 

Negyedrészt gyönyörű melegburkolatok 
készültek el Mapei megoldásokkal, és az 
alkalmazott Mapei termékek között több 
ECO termék is felhasználásra került.

ECO termékeink alacsony szervesanyag- 
kibocsátású anyagok, amelyek így nem 
veszélyeztetik sem a kivitelező, sem a fel-
használó egészségét.

A Debreceni Nemzetközi Iskola 
tetőszigetelése Mapei megoldások-
kal készült el a Deszig Kft. kivi-
telezésében. Az elkészült munka 
méltán kapott elismerő oklevelet  
az Épületszigetelők, Tetőfedők, 
Bádogosok és Ácsok Magyarorszá-
gi Szövetsége által kiírt Év Tetője 
Nívódíj pályázaton 2020-ban, ahol 89 
pályázati anyagból választották ki a 
legsikeresebbeket.
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Melegburkolás 1 200 m2-en
A melegburkolást Tóháti Sándor és csapata 
végezte, a Mapei rétegrendjeit alkalmazva. 
A csoportszobákba szőnyeg- és vinilburko-
lat került.
A burkolatok fektetése előtt esztrich kia-
lakítását végezték el TOPCEM-mel. 
A lábazatok kialakításához az ADESILEX LP 
kontaktragasztót alkalmazták. Az ADESI-
LEX LP a ragasztott elem felhelyezése után 
szinte azonnal erős kötést biztosít.

Az alacsony szervesanyag-kibocsátású 
termékenket a kiegyenlítéshez és a 
melegburkolat ragasztásához alkalmaz-
ták. Az ULTRABOND ECO 20  gyorskötésű 
önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs, 
új és meglévő beltéri aljzatok 1-10 mm 
vastagságú kiegyenlítésére ajánljuk. Az 
ULTRABOND ECO 571 2K ragasztóanyag 
PVC vagy szőnyegburkolatok esetén ál-
talánosan használható, nagy igénybe- 
vételt elviselő ragasztó.

Referencia: Debreceni Nemzetközi 
Iskola
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: csapadék elleni 
szigetelés, hidegburkolás, meleg-
burkolás
Helyszín: Debrecen
Kivitelezés éve: 2018-2019
Beruházó: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
Generálkivitelező: Hunép Universal 
Zrt.

Építész: Bord Építész Stúdió
Vízszigetelés kivitelezője: Deszig Kft.
Hidegburkolati kivitelező: Hunép 
Universal Zrt.
Melegburkolati kivitelező: Tóháti 
Sándor
Mapei partnerkereskedő: GSV Kft.
Mapei kapcsolattartó: Szénás 
Krisztián

Felhasznált Mapei termékek:
Lemezes vízszigetelés: Polyprimer, 
Polyvap, Polydren PP 120GR, 
Mapeplan M 15, Mapeplan PVC 
Fóliabádog
Hidegburkolás: Topcem, Ultraplan 
Eco 20, Kereflex Easy, Ultracolor Plus
Melegburkolás: Topcem, Ultraplan 
Eco 20, Ultrabond Eco 571 2K, 
Adesilex LP

ADATOK
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MAPEFER 1K

A vasbeton szerkeze-
tek javításának és 
felújításának  lehető- 
sége támogatóan hat 
a környezettudatos 
építésre. A tartós felú-
jításhoz alapvető fon-
tosságú a betonva-
sak korrózióvédelme, 
passziválása, mely-
hez kiváló megoldást 
nyújt az egykompo- 
nensű MAPEFER 1 K 
habarcs. Ez a ter-
mék a betonvasak 
védelme mellett biz- 
tosítja a rákerülő 
javítóhabarcsok meg-
felelő tapadását is.

MAPEGROUT 430

A MAPEGROUT 430 
normál kötésidejű, az 
EN 1504 szabvány sze-
rint R3-as besorolású 
betonjavító habarcsot 
közepes szilárdságú, jel-
lemzően monolit szer- 
kezetek javítására ajánl- 
juk.
Általánosan használ-
ható mindenféle ház 
körüli betonjavításhoz, 
például lépcsők, erkély- 
lemezek homlokfelüle- 
teinek helyreállítására. 
Mivel vakológéppel 
is bedolgozható, így 
kiváló megoldás projek-
teken is. 

ELASTOCOLOR PITTURA

Akár új, akár hely- 
reállított vasbeton szer- 
kezetek élettartama 
szempontjából  meg- 
határozó a rákerülő 
védőbevonat minősége.  
Az ELASTOCOLOR 
PITTURA vizesbázisú  
akrilgyanta kötőanyagú, 
repedésáthidaló festék 
védelmet nyújt a kor-
róziót okozó szén-di-
oxid és nedvesség be-
hatolásával szemben. 
Emellett esztétikailag is 
kiemelkedő, színtartós, 
a légköri hatásoknak 
is ellenálló bevonatot 
képez.

ÉPÍTÉS ÉS MEGŐRZÉS

VASBETON SZERKEZETEK
FELÚJÍTÓ MEGOLDÁSAI

TERMÉKEK REFLEKTORFÉNYBEN
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TA R T Ó S  H Ő S Z I G E T E L É S 
A  M A P E I  R A G A S Z T Ó I VA L  
É S  S Z Í N VA KO L ATA I VA L

hoszigeteles.mapei.hu 

Tartós, élénk színek évek múlva is.
Tiszta, algamentes falak.
Alacsonyabb fűtésszámla.
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A MAPEI tiszteletben tartja az embert körülvevő környezetet, és igyekszik 
a kivitelezésekhez hozzájárulni olyan tartós termék megoldásokkal, 
amelyek ökológiai szempontból fenntarthatóak, és a környezetet 
valamint az embert a legkevésbé terhelik.
Ami a legjobb a környezetnek, az a legjobb Önnek.

K L Í M A S E M L E G E S  M Ó D O N  É L N I

További információ: mapei.hu




