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Mellékletek az 1. fejezethez

1.1. ábra. Mérőszalag

1.3. ábra. Trapézpengés kés

1.5. ábra. Rozsdamentes spatula

1.7. ábra. Rozsdamentesacél simító

1.2. ábra. Fém megvezetésű kés

1.4. ábra. Leesés elleni védelem

1.6. ábra. Spatula vágóéllel

1.8. ábra. Bitumenes simítókanál
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1.10. ábra. Kinyomópisztoly1.9. ábra. Polisztirol fűrész

1.12. ábra. Fúrógép1.11. ábra. Vízmérték

1.14. ábra. Elektromos keverőgép1.13. ábra. Fúrógépbe fogható keverőszár
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Mellékletek a 2. fejezethez

2.1. ábra. Bitumenes lemez és a fektetéséhez 
szükséges eszközök

2.3. ábra. Felület kellősítése

2.5. ábra. Drénlemezes szigetelés 

2.7. ábra. Padlófűtés alatti szigetelés 

2.2. ábra. PVC-szigetelőlemez

2.4. ábra. Lábazat kent szigetelése

2.6. ábra. Padlófűtés alatti szigetelés

2.8. ábra. Szárazpadozat hőszigetelése
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Mellékletek a 3. fejezethez

3.4. ábra. Leterhelésessel rögzített lapostető- 
szigetelés és felülvilágító kupolák

3.1. ábra. PVC-szigetelés  kézi hegesztése

3.3. ábra. Tető-összefolyó lombkosárral

3.6. ábra. Lángolvasztásos szigetelés3.5. ábra. Tetőfelépítmények szigetelése 

3.2. ábra. PVC-szigetelés gépi hegesztése 

3.7. ábra. Dübelek 3.8. ábra. Csapadékvíz-kifolyóidom attikafalhoz 
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Mellékletek a 4. fejezethez

4.1. ábra. Extenzív zöldtetők

4.2. ábra. Folyóka 
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4.3. ábra. Intenzív zöldtető

4.4. ábra. Zöldtető járdával 
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5.4. ábra. Kád illesztéseinek szilikonos tömítése

Mellékletek az 5. fejezethez

5.1. ábra. Zuhanyzó kent szigetelésének 
kialakítása

5.2. ábra. Padlóösszefolyó elhelyezése

5.3. ábra. Szkimmer 
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Mellékletek a 6. fejezethez

6.1. ábra. Kiálló egyenetlenségek levésése 6.2. ábra. Fal portalanítása 

6.3. ábra. Fal mélyedéseinek javítása  
glette léssel

6.4. ábra. Indítólemez helyének felmérése 
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6.5. ábra. Indítólemez helyének előrajzolása 6.7. ábra. Indítólemez rögzítése

6.6. ábra. Csapózsinór használata

6.8. ábra. Hosszmérés a falsarok kialakításához
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6.11. ábra. Lábazati szigetelés kialakítása 6.10. ábra. Kész sarokelem

6.9. ábra. Sarokelem kialakítása 

6.13. ábra. Szigetelőanyag rögzítése 
pont-perem módszerrel

6.12. ábra. Hőszigetelő anyag méretre vágása
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6.14. ábra. Szigetelőlap elhelyezése 6.15. ábra. Előfúrás dübelezéshez 

6.17. ábra. Dübelek és falsarok átvonása 
ragasztóhabarccsal 

6.16. ábra. Rögzítés dübelekkel
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6.18. ábra. Élvédő profil elhelyezése 6.19. ábra. Élvédő profil átvonása 
ragasztó habarccsal 

6.21. ábra. Átvonás vakolattal 6.20. ábra. Ablak sarkának erősítése
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Mellékletek a 7. fejezethez

7.4. ábra. Kasírozott üveggyapot csőhéj  7.3. ábra. Üveggyapot csőhéj

7.2. ábra. Könyök szigetelésének kialakítása 7.1. ábra. Hasított polietilén csőhéj

7.6. ábra. Csőszigetelés rögzítése 7.5. ábra. Kasírozott ásványgyapot paplan
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7.8. ábra. Csőáttörés szigetelése 

7.10. ábra. Hangcsillapító szivacs 

7.7. ábra. Föld alatt futó vezetékek szigetelése

7.9. ábra. Rezgéscsillapító talp

Fogalomtár

Alépítmények. Az épületek talajjal érintkező teherátadó elemei, amelyeket röviden 
alapoknak is neveznek.

APP-modifikált bitumenes szigetelőlemezek. Plasztomer típusú, rugalmas, könnyen 
bedolgozható, hőálló, öregedésre nem hajlamos lemezek.

Belső vízlevezetésű lapostető. A szélétől befelé lejt a tető, és a csapadékvizet 
az épület belső terében vezetik le az esővízgyűjtő-csatornába.

Betétidomok. Tágulási hézagok megoldásánál, szakszerű tömítésének biztosítására 
alkalmazható, rendszerint műanyagból készített elemek, amelyek tetszőleges hossz-
ban állnak rendelkezésre.

Bitumenes rugalmas hézagkitöltő. Kinyomópisztollyal vagy spatulával felhordható, 
fekete színű, képlékeny termék.

Dombornyomott lemez. Alépítményi szigetelések védelmére alkalmazzák.
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Dréncső. Furatokkal ellátott, a talajvíz elvezetésére szolgáló szivárgócső.

Drénlemez. Dombornyomott lemez, amelynek egyik oldala üvegfátyollal van bevonva. 
Alépítményi szigetelések védelmére és a rétegvíz levezetésére használják.

Duzzadó szalag. Hidrofil (nedvesség hatására duzzadóképes) vízzáró gumiprofil 
munkahézagok tömítéséhez. Magas talajvíznyomás esetén akár 5 bar nyomásig szi-
getelő munkahézagokat lehet létrehozni az akrilpolimer bázisú puha profilszalagok 
segítségével. Talajvízzel vagy talajnedvességgel érintkezve a víz hatására folyamatosan 
növekedni kezd a térfogata, így a pozitív és a negatív víznyomással szemben is aktív 
védelmet tud biztosítani.

Egyenes rétegrendű lapostetők. A vízszigetelés a hőszigetelés feletti legfelső réteg.

Egyhéjú lapostetők. Egyetlen többrétegű héjszerkezet határolja el a belső fűtött 
légteret a külső tértől.

Egyrétegű ültetőközeg. Nincs földhelyettesítő réteg, a termőközeg anyagát közvet-
lenül a dombornyomott vízmegtartó, szivárgólemezbe terítik és tömörítik.

Ellenfödém. A vízszintes vízszigetelést védő leterhelő épületszerkezet.

Extenzív zöldtetők. Alacsonyabb használati értékű ökotető (ökológiai védőtető). 
Nincs közvetlen kapcsolata belső térrel, csak karbantartás céljából járható.

Fektetési terv. Készítése során a szigetelendő felületet mértani idomokra osztják, 
majd a toldások és átfedések figyelembevételével kiosztják a szigetelőlemezt.

Felépítmények. A föld felszíne feletti teherhordó szerkezetek. Lehetnek függőlegesek 
(pl. falak, oszlopok), vízszintesek (födémek) vagy ferdék (magastetők).

Felmérési napló. Az idomterv és a szigetelt felület méretei alapján készített felmérés.

Fordított rétegrendű lapostetők. A hőszigetelő réteget a vízszigetelés lefektetését 
követően alakítják ki.

Forrólevegős hegesztés. Az átlapolás felületét fellágyítják egy erre a célra készített 
elektromos hőlégfúvóval, és nyomóhengerrel összepréselik. Csak a hőre lágyuló 
műanyag lemezeknél alkalmazható. Ipari méreteknél a hegesztés automata hegesz-
tőgéppel is készíthető.

Főfal. A függőleges vízszigetelést védő leterhelő, függőleges teherhordó épületszerkezet.
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Fújt hőszigetelés. Pelyhesített szigetelőanyag, amelyet nagy nyomással hordanak 
fel a szigetelendő felületre.

Geotextílía. Alátétfólia a talajra fektetett műanyag szigetelőlemezekhez, alkalmi 
védőrétegként is használható.

Hajlaterősítők. A szigetelőanyag repedését, eltörését akadályozzák meg a hajlatoknál.

Hangerősség. A rezgés kitérése által a közvetítőközegben okozott nyomásváltozás 
mértéke. a hangerősséget decibelben (dB) mérik. a decibel egy arányszám két hang-
teljesítmény vagy hangintenzitás között. a gyakorlatban széles körben használják 
a hang erősségének mérésére.

Hangfrekvencia. Egy adott idő alatt végbemenő rezgések számát nevezik frekven-
ciának. Amennyiben ez az időegység a másodperc, úgy a frekvencia mértékegysége 
a Hertz, jele Hz.

Használati víz. Az egyes helyiségek időszakos, alkalmankénti használata során ke-
letkező víz, amely hatással van az épületszerkezetekre és azok felületeire (pl. mosdó).

Horganyzott acél ágyásszegély. Perforált merevítőgallérral gyártott 170 mm széles, 
2 m hosszú fémlemez, amelynek célja a kavicssávok és a zöldterületek elválasztása.

Horganyzott acél fűszegély. 175 mm széles, 2 m hosszú fémlemez. Kavicssávok, 
zöldterületek elválasztására használják.

Hőhíd. Az épületet határoló épületszerkezet azon részei, amelyekben többdimenziós 
hőáram alakul ki. Ennek hatására a felületeken páralecsapódás alakulhat ki, amely 
tartós fennállás mellett penészképződéshez is vezethet.

Idomterv. A szigetelt felület mértani idomokra bontott rajza.

Intenzív zöldtetők. Emberi tartózkodásra alkalmas, rendszeres gondozást igénylő 
tetőkertek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az épület belső teréhez.

Járható lapostető. Terasztetők, folyamatos emberi tartózkodásra alkalmas lapostetők.

Jégék. A függőleges és vízszintes szigetelendő felületek találkozásánál készített aljzat-
kiemelés, ami megtöri a jegesedés élét.

Kavicsléc. Kavicssávok és zöldterületek elválasztására építik be. Anyaga alumínium, 
perforált, L alakú 8 cm/12 cm keresztmetszetű, 2–4 m hosszú.
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Kéthéjú lapostetők. Egy átszellőztetett légréteget alakítanak ki a zárófödém és 
a felső réteg között. 

Kétkomponensű ragasztó. Lemezillesztések, alátét korongok, idomok ragasztásához 
használatos, két anyag megfelelő arányú összekeverésével aktiválódó ragasztóanyagok.

Kétrétegű ültetőközeg. Jellemzően 15–25 cm vastagságban készítik. Az ültetőközeg 
felső harmada termőföld, alsó kétharmada földhelyettesítő anyag.

Kiegészítőprofilok. Negatív és pozitív sarkok erősítéséhez, csőáttörések kialakítá-
sához használatosak.

Kontaktragasztás. Az átlapolás mindkét felületére oldószeres ragasztót hordanak 
fel, az oldószer gyors elpárolgása után nyomóhengerrel préselik össze azokat.

Kontrollaknák. A zöldtetők vízelvezetőinek időszakos ellenőrzéseihez, illetve tisztí-
tásához szükséges szerkezetek.

Kőzetgyapot. Különféle kőzetekből állítják elő. Az alapanyag jellemzően a természetes 
úton üvegesedett bazalt. a kitermelt bazaltzúzalékot magas hőmérsékleten megol-
vasztják, és szálakká foszlatják. a lehűléskor megszilárdult elemi szálakat kötőanyaggal 
– műgyantával – keverve a kívánt méretre, alakra, formára préselik.

Külső vízlevezetésű lapostető. Középről kifelé lejt, és a csapadékvizet látható eső-
csatorna-rendszerekkel vezetik le az esővízgyűjtő csatornába.

Léghangok. A levegő közvetítésével terjedő hanghullámok.

Leplesítés. A szigetelőlemezek toldása, folytonosítása.

Leterhelés. A szigetelő réteg egy másik, nagy tömegű réteggel történő rögzítése.

Mechanikai rögzítés. Szigetelőanyagok mechanikai elemek segítségével történő 
rögzítése.

Oldószeres hegesztés (hideghegesztés). Az átlapolás felületét fellazítják a rendszer-
hez tartozó oldószerrel, és nyomóhengerrel összepréselik. Csak a gyári előírás szerinti 
oldószer használható, a polietilén lemezek nem ragaszthatók.

Páraáteresztő lemez. Átengedi a rétegben maradt párát a kiszellőztetett légrés felé.
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Párafékező lemez. Fékezi a pára szerkezetbe jutását, illetve a rétegek közti vándor-
lását, Sd értéke minimum 30 m.

Páranyomást kiegyenlítő lemez. Perforált, dombornyomott lemez, ami elvezeti 
a lecsapódott párát.

Párazáró lemez. Vízhatlan fólia, ami megakadályozza a pára szerkezetbe jutását, 
illetve a rétegek közti vándorlását, Sd értéke minimum 100 m.

Parkolótető. Járművel járható lapostető.

Peremszigetelés. A falak mentén kialakított szigetelés, ami a testhangok terjedését 
akadályozza meg. Padlófűtés esetén lehetővé teszi a fűtési csőrendszert tartalmazó 
vasbeton réteg síkbeli hőtágulását is.

Polipropilén szövet. Nem-szőtt, makro-lyukméretű polipropilén szövet, vízszigetelő 
rétegek megerősítésére használják.

Poliuretán kitt. Az érintkezések tartós elasztikus tömítésére használatos tömítőanyag.

PVC-alapú fóliabádog. Csatlakozások és lezárások kialakításához, illetve a szigete-
lőlemezek széleinek rögzítéséhez alkalmazzák.

Ragasztó-, tömítőszalagos toldás. A kétoldalas ragasztószalag egyik felületéről 
a védő fóliát folyamatosan eltávolítva az alsó lemezre préselik azt, majd a felső védő-
fólia folyamatos lehúzásával az átlapolás vagy toldás rögzíthető.

Ragasztóhabarcsok. Cementbázisú porkészítmények hőszigetelő táblák ragasztá-
sához, gletteléséhez.

Ragasztóhabok. Jól tapadó, gyorsan száradó, leggyakrabban poliuretán anyagú ha-
bok. Fajtái a kültérben –3 °C-ig alkalmazható téli ragasztóhab és a tűzálló anyagokhoz 
használható, nem éghető ragasztóhab.

Ragasztópaszták. Vizesbázisú, térhálósodó, kenhető vagy kinyomópisztollyal hasz-
nálható tömítő- és ragasztóanyagok. a nem éghető anyagokhoz tűzálló, a speciális 
ragasztásokhoz pedig kétkomponensű, szálerősített változatban is kapható.

Sarokerősítők. A hajlaterősítőkhöz hasonlóan a szigetelőanyag repedését, valamint 
eltörését hivatottak meggátolni a negatív és a pozitív sarokkialakításoknál.
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SBS-modifikált bitumenes szigetelőlemezek. Sztirol-butadién-sztirollal modifikált, 
elasztomer típusú, hidegen is rugalmas, mérettartó, UV- és időálló, öregedésre nem 
hajlamos lemezek.

Szkimmer. A medencék tisztítására szolgáló, a vízfelszínen úszó szennyeződések 
eltávolítására szolgáló berendezés.

Talajnedvesség. A talajban elraktározódó természetes nedvesség és csapadékvíz, ami 
nem alkot összefüggő vízréteget, de a talajszemcsék kapillárisaiban képes felhúzódni, 
akár több métert is.

Talajpára. A talajnedvesség, illetve a talajvíz párolgása során keletkező, a talajszem-
csék között kialakuló vízpára. a talajpára az érintkező hidegebb épületszerkezetek 
felületére lecsapódhat. a lecsapódott talajpára már lényegében talajnedvesség, ami 
megfelelő szigetelés hiányában jelentős károkat okozhat.

Teljesítménynyilatkozat. Az építőanyagok adatait tartalmazó, megfelelőséget iga-
zoló dokumentum, amely az adott termék adatait és a termékkel szemben támasztott 
műszaki követelményeknek történő megfelelőségét rögzíti.

Testhangok. A szilárd testek által közvetített hangrezgések.

Úsztatott aljzatbeton. Olyan szigetelést védő aljzatbeton, amely elválasztóréteg 
közbeiktatásával a hőszigetelés feletti rétegként készül.

Üveggyapot. Nagy hőmérsékleten megolvasztott és szálakká foszlatott üvegből 
préseléssel készített szigetelőanyag.

Üzemi víz. Az egyes helyiségek állandó nedvesség/víz hatásával terhelik az épületszer-
kezeteket és azok felületeit (pl. uszoda, mosoda, ipari létesítmények vizes helyiségei stb.).

Zárt köridom, zárt négyszögletes idom, nyitott köridom. Különböző méretű 
csőáttörésekhez építik be.

Zöldtető. Növényzettel betelepített lapostető.
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