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ESEMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK: 
2020 ELSŐ FÉLÉV

RENDEZVÉNY
Utolsó nagy rendezvényünk az 
Országos Építőipari Szakember 
Találkozó nagyon sok embert 
vonzott, és minden résztvevő 
megtalálta a számára leghaszno-
sabb és legtöbbet ígérő informá-
ciókat és kapcsolatokat. 
A koronavírus járvány következté-
ben elrendelt vészhelyzet, ugyan 
időben eltolta a Szakember 
Közösség tagjai számára terve-
zett további rendezvényeket, 
de az élet, a kommunikáció és a 
munka nem állt meg. 

IDEÁLIS MAPEI SZAKEMBER 
KÉPZÉS
Az Ideális Mapei Szakember 
Képzés megújulásán dolgoznak 
épp a Mapei munkatársai. A cél 
a még korszerűbb és a Partnerek 
aktuális igényei szerinti okta-
tás. Olyan tudás megosztására 
törekszünk, amellyel a képzést 
sikeresen elvégző szakembe-
rek meggyőző, gyakorlatias és a 

legmagasabb minőséget ered-
ményező vállalkozói és szakmai 
munkát tudnak végezni. A piac 
halad, fejlődik, ezért a naprakész 
tudás minden önmagára igényes 
szakember számára elengedhe-
tetlen.
A képzési időpontokról meghívót 
küldünk a közösség tajainak, és 
szeretettel várunk mindenkit ok-
tatási alkalmainkra. 

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG

S
Z
AKEMBEREK KÖZÖSSÉ

G
E

M

AGYAR ÉPÍTŐIPARI

www szakemberkozosseg  hu

A Mapei küldetésének része, hogy minden tudásunkkal 
segítjük partnereinket, szakembereinket. Számunkra a 
mostani időszakban is az a legfontosabb, hogy munka-
társaink, szakembereink és partnereink az egészségük 
megőrzése mellett tovább tudjanak termelni, dolgozni.
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FACEBOOK CSOPORTOK
A Mapei Kft. minden eszközzel 
támogatja a szakembereket, így 
a Szakember Közösség Tagjainak 
a biztonságos munkavégzést se-
gítő szándékkal szájmaszk került 
kipostázásra április első felében. 
Sok közösségi tag írta meg 
ezt követően a Facebook-on a  
MAPEI   SZAKEMBEREK  csoport-
ban, hogy köszöni a maszkot. 
Ezúton szeretnénk mi is köszöne-
tet mondani valamennyi partne-
rünknek, akik kitartottak a mun-
kában, a termelésben a nehéz 
időszakokban is, vigyázva saját és 
mások egészségére és biztonsá-
gára.
A MAPEI SZAKEMBEREK Facebook 
csoport mellett létrejött egy má-
sik csoport is, ahová kifejezetten 
a Szakember Közösség tagjai 
jelentkezhetnek, s ami mára 
igazi fórumává vált úgy a szak-
mai, mint minden egyéb kér-
désnek, ami egy mai építőipari
szakember életében felmerül.

A csoport neve MAGYAR 
ÉPÍTŐIPARI SZAKEMBEREK KÖ-
ZÖSSÉGE, és mindamellett, hogy 
a tagok folyamatos tájékoztatást 

olvashatnak a különböző szolgál-
tatásokról, maguk is megoszt-
hatnak bármilyen kérést, kérdést, 
igényt a csoporttagokkal.
Ugyan a csoportokban a kezdő 
lépés mindig virtuális, mégis reá-
lis és egymást segítő kapcsolatok 
alakulnak ki ezeken a felületeken. 
Például volt olyan szakember 
vállalkozó, aki a csoportban lelt 
munkatársra, és az online találko-
zást követően már jó ideje sikerrel 
együtt dolgoznak.
Arra is van példa, hogy a szak-
emberek egymáshoz fordulnak 
ezekben a csoportokban egy-
egy építési helyzet vagy szakmai 
kérdés megtanácskozásához, 
esetleg maradék segédanyagot 
ajánlanak fel megvételre. 
A Mapei partnerei egymással 
is oszthatnak meg itt híreket 

Nagyon sokan írtak a Facebook csoportokba.
A fenti képeket Cséffán Levente osztotta meg.

Ezt a fotót Török János kivitelező partnerünk osztotta 
meg a Mapei szakemberek csoportban. 

“Köszönjük a maszkot!”
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munkáikról, vállalkozásuk esemé-
nyeiről, de informálódni  lehet a 
Szakember Közösségi szolgálta-
tásokról is, mint az ingyenes jogi 
tanácsadás, a felelősségbiztosí-
tás, a kedvezményes vásárlás és 
az online képzés.
Egyszóval zajlik az élet, a szakem-
berek információra, kapcsolatok-
ra találnak az online terekben is.

MAPEI REPI
A www.mapeirepi.hu honlap, 
ami a Mapei Kft. újdonsága kivi-
telező partnereinkhez szól.
A www.mapirepi.hu internetes 
oldalt azért hoztuk létre, hogy 
előnyös lehetőségekkel szerez-
hessenek be a szakemberek min-
denféle kiegészítő dolgot, amire a 
munkájuk során szükségük lehet. 
A tavaszi időszaktól a járványra 
való tekintettel igen kedvező áron 
szerezhetnek itt be partnereink 
szájmaszkot, kéztisztító folyadé-
kot, kesztyűt, a járvány múltával 
pedig Mapei munkaruhát, nadrá-
got, pólót, sapkát és egyéb Mapei 
reprezentációs és használati tár-
gyakat lehet az oldalon rendelni. 
A kedvezményes munkaruházat 
vásárlásra a Szakember Közösség 
tagjai jogosultak, azonban védő-
felszerelést bárki vehet kezdvez-
ményesen
.
Olvasta az alábbi levelet?
Ha nem, itt az alkalom:
„Szeretnénk az építőipari szak-
emberek számára lehetővé tenni, 
hogy a lehető legjobb áron jut-
hassanak védőfelszereléshez. 
Ezért létrehoztunk egy webol-
dalt, ahol megrendelhetőek a 
munkavégzéshez szükséges vé-
dőfelszerelések: maszk, kézhigi-
éniás folyadék és gumikesztyű. 
Mivel ezzel a lehetőséggel az 
építőipari szakembereket szeret-
nénk segíteni, a vásárlás regisztrá-
cióhoz kötött, mely 24 órán belül 
kerül jóváhagyásra. Vásárlás csak 
jóváhagyás után lehetséges, ezért 
türelmeteket kérjük.
Regisztrálni az oldal jobb fel-
ső menüsorában található: 
„Belépés” majd a „Hozz létre saját 
fiókot” feliratokra kattintva lehet.

A jelenlegi helyzetre való tekin-
tettel kizárólag házhoz szállítás-
sal tudjuk biztosítani a termékek 
átvételét, (DPD futárszolgálattal) 
a díj pedig online bankkártyás fi-
zetéssel egyenlíthető ki.
Amennyiben, a megrendelések-
kel kapcsolatban kérdés merül 
fel, a webáruház kapcsolat me-
nüjében található  e-mail címen, 
vagy telefonszámon tudtok ér-
deklődni.”

A Mapei Kft. leveleinek olvasásá-
hoz itt regisztrálhat: 
hiips://www.mapei.com/hu/hu/
feliratkozas

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG

Márián Attila 1992-től dol-
gozik egyéni vállalkozóként 
az építőiparban, csalá-
di ház tulajdonosok és 
építtetők megrendeléseit 
fogadja és teljesíti.
A Szakember Közösségnek 
évek óta tagja, az elsők 
között végezte el az Ideális 
Mapei Szakember Képzést, 
és rendszeres résztvevője 
a Mapei Tour de Zalakaros 
versenynek. Őt kérdezve, 
arra voltunk kiváncsiak, 
hogy miért tartja fontos-
nak mindezeket az ak-
tivitásokat, s ő elmesélte 
nekünk azt is, hogy miért  
és mikor nézi a Mapei TV-t, 
és mit jelentenek az életé-
ben a Facebook  szakmai 
csoportok.

folytatás a következő oldalon >>
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MAPEI TV
A MAPEI TV alapvetően a 
Markovich Béla Mapei Facebook 
oldalon érhető el, de valamennyi 
műsorszám megosztásra kerül 
úgy a Mapei Szakemberek, mint 
a Magyar Építőipari Szakember 
Közösség csoportokban.
Markovich Béla, a Mapei Kft. ügy-
vezetője készíti és vezeti a műsort, 
amit mindig a felmerült igények 
és szakmai kérdések mentén ala-
kít, illetve alakíthatják maguk a 
nézők és  a műsorba meghívott 
szakértők is. 
Béla közvetlen, barátságos han-
gon szólítja meg a szakembe-
reket, és bevonja őket a szak-
mai kérdések megbeszélésébe. 
Érdemes minden burkoló szak-
embernek néznie, és részt vennie 
a folyamatban, mert különleges 
lehetőséget biztosít arra, hogy 
pontos, naprakész és a valós épí-
tési helyzetekre reagáló beszél-
getésekben vegyünk részt, nem 

csak a műsorvezetővel, aki maga 
is szakember, hanem az adott 
téma szakértőivel is. 
A műsorok sikerének kulcsa tehát 
a naprakész tudás megosztása és 
az interaktivitás. 

Milyen témák kerültek már napi-
rendre a Mapei TV-ben?
A teljesség igénye nélkül elmond-
ható, hogy volt már szó arról, 
hogy mit lehet kezdeni egy gyen-
ge, porló, repedezett aljzattal, az 
epoxi fugázók helyes megválasz-
tásáról, arról is, hogyan tudjuk a 
fugázást úgy megoldani, hogy 
annak eredménye a kivitelező és 
a megrendelő számára is örömet 
okozzon, s hogyan ne  fehéredjen 
ki a fuga, s ne legyen foltos, vagy 
ha már megtörtént a baj, akkor 
mit lehet tenni.
A tv adások során nagyon sok 
olyan részlet és szempont is terí-
tékre került, akár e témákon kívül 
is, amelyek fontosságáról sokszor 
csak akkor győződünk meg teljes 
egészében, amikor éles helyzet-
ben elénk állnak egy-egy kivitele-
zés során. 

“Nagyon fontos elmon-
danom, hogy bár építőipari 
szakiskolát végeztem, és 
nagyon régen dolgozom az 
építőiparban, de a modern 
burkoló szakma mélységeit 
én a Mapei szakmai képzé-
sein sajátítottam el. Jó ti-
zenöt évvel ezelőtt kezd-
tem járni az oktatásokra, 
és az igazi lendületet 
nekem ezek adták meg a 
munkámban. Ráadásul a 
tanultakat úgy tudom ma 
már hasznosítani, hogy én 
magam is tudok tanácsot 
adni olykor a hozzám for-
dulóknak. 
Az Ideális Mapei Szakem-
ber Képzés azonban ennél 
többet is adott. Hiszen an-
nak idején a szakmai ok-
tatásban nekünk senki nem 
tanította, hogy a szakmai 
feladatok elvégzésén túl, 
hogyan legyünk vállalkozók, 
hogyan kell az ügyfelekkel 
tárgyalni, árajánlatot adni, s 
egyáltalán emberekkel bán-
ni és vállalkozást vezetni. 
A tanulás számomra 
nagyon fontos, folyamatos 
képzéshullámokon veszek 
részt, szerintem nagyon 
nagy lehetőség és nekem 
öröm, hogy léteznek ilye-
nek. 
Az Ideális Mapei Szakem-
ber képzésen és a közösség 
rendezvényein részt venni, 
de egyáltalán a Szakember 
Közösség tagjának lenni, 
élni a kialakuló kapcsola-
tokban, szerintem nagyon 
támogató és lelkesítő. Úgy 
érzi magát mindettől az 
ember, hogy nincs egyedül, 
hogy mögé állt egy cég, egy 
közösség, s ha ilyen szem-
be jön velem, azt gondo-
lom, hogy élnem kell vele. 

folytatás a következő oldalon >>

MAPEI T V

A TUDATOS ÉPÍTŐK

ÉS ÉPÍTKEZŐK

MAGA ZINJA

SZ AKEMBEREK 

SZ AKÉRTELEM

K Ö R N Y E Z E T T U D AT O S 
ÉPÍTÉS

ELSŐRE VÉGLEGES

ÉPÍTÉSI MEGOLDÁSOK

www szakemberkozosseg  hu
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Részletesebben is szeretnénk 
bemutatni egy adást a Mapei TV-
ből, s ehhez a 15. számút válasz-
tottuk, ahol a megfelelő esztrich 
kiépítéséről volt szó egy stúdió 
beszélgetés keretében, amelyre 
Markovich Béla meghívta Novák 
Pétert és Miklós Csabát, a Mapei 
Kft. szakértőit. 
A beszélgetés során arra keres-
ték a választ, hogy hogyan lehet 
olyan cement esztrichet készíte-
ni, ami kötés és száradás után va-
lóban biztonságosan burkolható?
Alapvető, hogy a burkolat minő-
sége és élettartama nagyon nagy 
mértékben függ attól, hogy mi-
lyen aljzatra burkoltunk. 

A szakemberek elmondták, hogy 
három alapvető esztrich fajta van,  
s röviden összefoglalták, hogy mi-
kor melyiket szokták alkalmazni. 

Esztrich fajták:
- kötött esztrich
- csúsztatott esztrich
- úsztatott esztrich

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG

A közösség, amihez így tar-
tozom, ugyanazt a célt szol-
gálja, amit én is régen dédel-
getek magamban: hogy az 
építőiparnak visszaadjuk a 
társadalmi megbecsülést. 
A Szakember Közösségnek 
köszönhetően, ezt el is érjük. 
Az 1980-as évek elején, 
amikor indultam az építői-
parban, a környezetem 
nagyon sok rosszat mon-
dott az itt dolgozó em-
berekről. Rosszul esett.
Igen, gyakran porban, kosz-
ban dolgozunk, sok kel-
lemetlenséggel jár a 
munkánk, de amit létre-
hozunk, az hosszú ideig 
okoz örömet és jót mások-
nak, értéket hozunk létre. 
A közösségi tagság miatt 
pont ilyen emberekhez tar-
tozom, olyanokhoz, akik ha-
sonló helyzeteket élnek át, 
és akik erőfeszítéssel, nagy 
alkotóerővel valami igazán 
jót akarnak létrehozni. 
Több szakmai csoportnak is 
tagja vagyok a Facebook-on, 
így a Mapei Szakemberek 
csoportnak és az Országos 
Építőipari Szakember Kö-
zösség csoportnak is. Sok 
szakmabelit ismerek meg 
ennek köszönhetően, és 
akárkivel beszélgetek, cse-
telek, azonnal megtaláljuk 
egymással a hangot, ért-
jük egymás problémáját,
helyzetét, sőt segíteni is tud-
juk egymást.
A Mapei Szakemberek 
csoportban és a közösség 
csoportjában ráadásul szak-
mailag igényes emberek 
vannak jelen, olyanok, akik 
ahhoz, amit építenek vagy 
mondanak, adják a nevüket, 
s garanciát vállalnak érte. 
Ebben szerintem benne 
van a Mapei, a sok Mapei ak-
tivitás és a minta húzóereje, 
s az a bizalom és önbizalom,

folytatás a következő oldalon >>

ÍZELÍTŐ A MAPEI TV MŰSORÁBÓL

Miközben az alaptémát vi-
tatták meg a szakemberek, 
a nézők is feltehettek kér-
déseket, vagy hozzászólhat-
tak a témához. Így történt, 
hogy pillanatok alatt felme-
rült egy más munkafázissal 
összefüggő kérdés, amire 
Novák Péter azonnal választ 
is adott. 
A néző kérdése így hangzott:
Amikor bekeverem a fugá-
zót és várok vele, miért lesz 
buborékos a fugaanyag, s 
hogyan lehet ezt elkerülni?
A szakértő válasza pedig így 
hangzott:
Jellemzően akkor szokott a 
fugaanyag buborékossága 
kialakulni, ha túl nagy fordu-
lattal keverjük be az anya-
got, s ezzel légzárványokat 
keverünk bele. Azt javasol-
juk, hogy ilyen esetben pi-
hentessétek egy kicsit az 
anyagot, majd újra át kell ke-
verni kanállal, és nem szárral, 
hogy a felesleges buborékok 
eltávozhassanak. 
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A  műsor az esztrich leggyako-
ribb problémáinak bemutatásá-
val folytatódott. 

Az esztrichhel kapcsolatos prob-
lémák:
- cementpép keletkezése, amikor 
úgynevezett kivérzés jelenik meg 
az esztrich felületén.
- a zsugorodás során repedések 
keletkeznek az esztrichen.
- nagyon gyakran fordul elő a táb-
laszéli felhajlás, aminek oka hogy 
az esztrich teteje gyorsabban 
szárad, mint az alja, és az esztrich 
ezért kagylósan felhajlik, elválik a 
falaknál a lábazattól, vagy a hajló 
rész le is törhet az esztrich táblá-
ról.
- a maradék nedvességtartalom 
túl magas a burkolás megkezdé-
sekor.

A szakemberek megegyeztek ab-
ban, hogy ezeket a hibákat álta-
lában a víz túladagolása okozza, 
hiszen több vízzel könnyebben 
bedolgozható az esztrich anyaga, 
másrészt gyakran nem veszik a 
kivitelezők figyelembe, hogy már 

a bekevert homok is tartalmaz 
egy meghatározott mennyiségű 
vizet.

Hogy érhető el, hogy a víz meny-
nyiségét csökkentsünk? 
A szakemberek erre is választ 
adtak. A Mapei egyik terméke a 
MAPESCREED 718  alkalmazá-
sával megoldható, hogy elérjük 
a szükséges földnedves állagot 
anélkül, hogy szükségtelenül sok 
vizet használnánk. Homok, ce-
ment, víz és a MAPESCREED 718 
keveréke biztonsággal megadja 
azt az állagot, amivel elkerülhe-
tők a felsorolt esztrich hibák. Ez 
a megoldás még akkor is mű-
ködik, ha figyelembe vesszük, 
hogy Magyarország különböző 
részein más és más homokmi-
nőség a jellemző, azaz a vízmeny-

nyiség is más és más nagyság-
rendben van jelen a homokban. 
A MAPESCREED 718-cal tehát 
kiküszöbölhető az alapvető hiba-
forrás, ami oly sok gondot szokott 
okozni.

ami ébred ennek nyomán 
az emberekben. 
Gyakorlatilag a szakmai 
dolgokon túl egyfajta lel-
ki és szellemi síkon is 
segítséget jelent a közösség 
a számomra, és szerintem 
mások számára is.
A Szakember Közösség 
lassan eljut arra a szint-
re, amikor már valóban 
közösség, és mi, a tagok is 
képesek vagyunk egymást 
támogatva fellépni,  és 
ott lenni egymásnak, ha 
szükséges. Ebben nagy 
szerep jut a Facebook 
csoportoknak, illetve az ott 
létrejövő kommunikációnak 
is.
Ebből a szempontból ha-
sonló a Mapei TV is, amit 
Markovich Béla vezet. 
Akkor szoktam bekap-
csolódni a műsorba, ha 
időm van, vagy ha kife-
jezetten olyan a téma, ami 
éppen fontos a munkám 
során. Legutóbb iyen volt 
a kerámiaburkolat fek-
tetése padlófűtésre.  En-
nek kapcsán szaktanác-
sot is kértem és kaptam a 
Mapei-től, s ez a segítség  
óriási biztonságot jelent a 
számomra.
Ami még a Mapei rendez-
vényekhez köt, az a kerék-
pár. A kerékpározás a nagy 
szenvedélyem, ezért ál-
landó résztvevője vagyok 
a Mapei Tour de Zalakaros 
versenynek. Borzasztóan 
élvezem a versenyt, azt, 
hogy olyan biztosított út-
vonalon tekerhetek, ahol 
nem kell figyeljek a köz-
lekedésre, s a magam 
tempójában tehetem meg 
a távot, ahogy nekem 
jólesik. Nagyon szeretem a 
közösségi rendezvényeket, 
ahol rengeteg ismerősre 
találok. 

www szakemberkozosseg  hu
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NEMZETKÖZI REFERENCIA

LVT burkolatok a zuhanyzókban is 
A tíz hónapon át tartó korszerű-
sítési munkálatok során a Mapei 
termékeit a belső terekben al-
kalmazták. Számos helyiség fa-
lait, padlóját és mennyezetét az 
IVC „Moduleo” moduláris vinyl 
burkolataival (LVT) látták el, és a 
melegburkolást, valamint az alj-

zatelőkészítést egyaránt Mapei 
rendszerek segítségével végezték 
el.

A zuhanyzók burkolásához a 
SHOWER SYSTEM 4 LVT3 rend-
szerünket használták, amely új, 
de régi aljzatra – akár kerámiala-
pokra vagy természetes kő felü-

letekre – is felhordható, ameny-
nyiben a már meglévő burkolat 
kellőképpen stabil. A szakem-
berek az aljzatok felületi egye-
netlenségeit a PLANIPREP 4 LVT 
használatra kész, akrilgyanta 
alapú vizes diszperziós simítóha-
barccsal javították.
Ezután MONOLASTIC egykom-

PYTLOUN BOUTIQUE HOTEL

A Pytloun Boutique Hotel Prága szívében, a híres Vencel téren található. A pazar dizájn-
nal rendelkező butikhotel eredetileg az 1900-as évek elején üzletháznak épült, később 
azonban a műemléképület a Hotel Majestic, majd Družba Hotel néven működő szál-
lodának, illetve a felsőbb szinteken a Česká spořitelna bank központi fiókjának adott 
otthont. A legutóbbi megújulás során a Pytloun szállodalánc közel huszonnyolcmillió 
eurót költött az objektum felújítására és átalakítására. A létrejött, 56 szobás luxusszálló 
vendégei amellett, hogy valósággal tobzódhatnak a kényelmi és technológiai szolgál-
tatásokban, a panorámateraszról egyedülálló kilátásban is gyönyörködhetnek.

INNOVATÍV MAPEI MEGOLDÁS LVT BURKOLAT 
FEKTETÉSÉRE ZUHANYZÓKBAN 
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ADATOK
FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEKReferencia: Pytloun Boutique 

Hotel
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: melegburkolás, 
aljzatelőkészítés
Helyszín: Prága, Cseh Köztár-
saság
Kivitelezés éve: 2017-2018
Beruházó: Pytloun Hotels

Generálkivitelező: Pytloun Hotels
Építész: Vrtiška + Žák
Melegburkolati kivitelező: Pyt-
loun Hotels
Mapei partnerkereskedő: Kober-
ce BRENO
Mapei kapcsolattartó: Martin 
Kořínek, Zdeněk Runštuk (Mapei 
spol s.r.o., Cseh Köztársaság)

Aljzatelőkészítés: Planiprep 4 LVT
Vízszigetelés: Monolastic, Mapeband
Melegburkolás: Ultrabond Eco MS 4 
LVT Wall

ponensű cementkötésű vízszi-
getelő habarcsot vittek fel a fe-
lületekre, a dilatációs hézagokat 
MAPEBAND gumiszalaggal meg-
erősítve.
A modul vinyl burkolatokat a ki-
mondottan az LVT, SPV és me-
rev LVT fal- vagy padlóburkola-
tok telepítéséhez kifejlesztett 
ULTRABOND ECO MS 4 LVT/
WALL egykomponensű szilanizált 
polimer bázisú ragasztóval rögzí-
tették.
Mivel nem lágyul vissza, ez a ter-
mék erős napfénynek vagy inten-
zív mechanikai terhelésnek – sőt, 
mint esetünkben, tartós vízterhe-
lésnek (éttermi konyhák, zuhany-
zók stb.) – közvetlenül kitett járó-

felületeken is alkalmazható.
A Mapei SHOWER SYSTEM 4 LVT 
rendszerének köszönhetően nem 
csak a munka ment gyorsabban, 
de a vízszigetelést is könnyen 

meg lehetett oldani, a kész bur-
kolatok pedig a szokásosnál jóval 
nagyobb igénybevételnek is el-
lenállnak.

A SHOWER SYSTEM 4 LVT3
egy rugalmas ,  cement-

alapú v ízszigetelő 
habarcsból ,  egy egy-
komponensű,  szila-

nizált polimer bázisú 
ragasztóból és további 

kiegészítőkből álló 
rendszer,  LV T,  SPC és 
merev LV T burkolatok 
zuhanyzókban és más , 
fokozott v ízterhelésű 
hely iségekben tör té -

nő telepítéséhez,  akár 
meglévő fal-  és padló -

burkolatokra is .
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Gyakran kérdeznek ezzel kapcso-
latban a partnereink is minket,  és 
örömmel  osztjuk meg tudásun-
kat jelen cikkünkben a teljesség 
igénye nélkül.

LVT – (Luxory Vinil Tile)
Az LVT számtalan más néven is is-
mert új generációs burkolattípus: 
LVT, Vinil, Modul PVC, Vízálló Vinil 
néhány a legismertebb elneve-
zései közül. A parkettautánzatú 
változatot gyakran hívják LVP-nek 
(Luxory Vinil Plank), ami a fau-
tánzatra utal.
Az LVT/LVP név egy darabokból 
álló többrétegű műanyag alapú 
terméket takar, aminek a felületét 
egy 3D nyomdatechnológiával 
alakítják ki.  Ezzel a technológiá-
val  utánozni lehet minden elkép-
zelt és már-már elképzelhetetlen 
felületet. Ez a burkolatfajta jó ko-
pásállósága és könnyű megmun-
kálhatósága, valamint vízre való 
érzéketlensége miatt, beltérben 
alkalmazható szinte mindenho-
vá. Kis vastagságánál fogva pedig 
ideális terméke lehet felújítások-
nak is. Mérettartósága azonban 
jellemzően gyenge, így  méretvál-
tozásai szemmel jól látható hibát 
okozhatnak.
Hogyan előzhető meg e fantasz-
tikus burkolat esetében a hiba, 
mivel garantálható a szép és tar-

tós megoldás? A válasz: jó ragasz-
tással és megfelelő segédanyag 
választással. 

A Mapei ezért speciálisan ehhez 
a burkolatfajtához fejlesztett ter-
mékeket ajánl, alkalmazási terü-
lettől függően többet is.
1. Száraz helyiségekben   a 
megfelelő ragasztóanyag az 
ULTRABOND ECO 4LVT.
2. Vizes helyiségekben pedig az 
ULTRABOND MS 4LVT biztosítja, 
hogy a ragasztott LVT  burkolatok 
tartósan stabilak és szépek ma-
radjanak. 

KLIKKES RENDSZERŰ LVT
Az LVT klikkes rendszerű fajtá-
it úsztatott burkolatként hasz-
nálják. Hogy ennek a mozgását, 
csúszkálását elkerüljük, érdemes 
burkolás előtt ECO PRIM VG  ala-
pozót felhordani az aljzatra. Az 
ECO PRIM VG gumiszerű bevona-
tot ad, ami nagymértékben stabi-
lizálja a burkolatot.  

ÖNTAPADÓS LVT
Külön típus az öntapadós LVT-k  
családja. Ezek a burkolattípusok 
ragasztós hátoldallal készülnek.    
Tartósságukhoz olyan aljzatra 
van szükségünk, amihez erősen  
hozzá tud tapadni a burkolat. Az 
előbb említett ECO PRIM VG ala-

BURKOLÁS

Évszázadok óta az egyik 
legszebb burkolattípus a 
parketta. Körültekintően 
telepítve, és helyesen kar-
bantartva hosszú időn ke-
resztül gyönyörködhetünk 
benne. Van a fának azon-
ban néhány olyan tulaj-
donsága, ami miatt  nem 
mindig és nem minden-
hol alkalmazható. Vizes 
vagy magas páratartalmú 
helyiségekben, ott ahol 
extrém koptatóhatásnak 
van kitéve, vagy ahol csak 
egyszerűen nem fér bele 
a költségvetésbe, bizony  
más burkolat fajtával kell 
tervezni. Az igény a  faha-
tás  megjelenítésére még-
is csak megvan. Ez az oka 
annak, hogy régóta és sok 
más anyaggal igyekeznek 
utánozni a fa természetes 
szépségét. Ilyen újdon-
ságok a piacon az SPC, 
WPC, LVT, LVP rövidítések-
kel fémjelzett burkolatok 
is, melyek leggyakrabban 
fahatású változatban ké-
szülnek, s amelyek fekte-
téséről nem árt pontosan  
és tájékozódni. 

Novák Péter, hideg- és meleg-
burkolati termékfelelős

GENERÁCIÓVÁLTÁS 
A BURKOLATOK 
VILÁGÁBAN
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pozóval az öntapadós LVT burko-
latokhoz is jó fogadófelületet tu-
dunk létrehozni.

SPC burkolatok
Az SPC burkolatok (Stone 
Polymer Comyposit = Ásványi 
Polimer Kompozit) is a vinyl 
padlók új generációjához tartoz-
nak. Többrétegű felépítésükben, 
megjelenésükben rendkívül ha-
sonlítanak az LVT-hez.
Az SPC burkolat magja műanyag 
és valamilyen kőőrlemény keve-
réke, ami nagyobb méretstabili-
tást biztosít, mint egy hagyomá-
nyos LVT mag.  
Az SPC burkolatok előnye, hogy 
nagy területen fektethetők  dila-
tációs hézag nélkül, és elég me-
revek ahhoz, hogy akár a meglévő 
kerámia burkolatra is fektethetők 
legyenek.
Ha SPC burkolatot meglévő hi-
degburkolatra telepítünk, akkor 
érdemes a fugákat kiegyenlíte-
nünk PLANITOP FAST 330 rendkí-
vül finom simító anyaggal. 
Ezek a burkolatok általában klikk-
es rendszerűek, azonban ragaszt-
hatók is. Ez utóbbi esetben az 
LVT-hez  használt termékek kiváló 
megoldást nyújtanak.  

WPC - Wood Plastic Composite
A WPC (Wood Plastic Composite) 
fa–műanyag kompozitból készü-
lő burkolat. Faőrleményből és 
különböző hőre lágyuló műanya-
gokból állnak. A kompozit fatar-

talma általában 50–90% között 
mozog.
WPC padlók elsősorban vizes he-
lyiségekben, kültéren, teraszokon 
lehetnek kiváló helyettesítői a fa 
burkolatoknak. A műanyag WPC 
teraszburkolatok nem igényelnek 
komoly karbantartást és  élhető 
környezetet biztosítanak mini-
mális ráfordítással.  A termék egy-
általán nem ragasztható, ezért 
kivitelezésük mechanikus rögzí-
téssel történik. Azonban fontos, 
hogy a burkolat alá megfelelő 
lejtést és vízszigetelést alakítsunk 
ki. A PLANITOP FAST 330 kivá-
ló termék a lejtés 3-30 mm-ben 
történő kialakításhoz, és a hagyo-
mányos MAPELASTIC vízszige-
telés megakadályozza a víz be-
jutását az alatta lévő betonba és
esztrichbe. 
A speciális burkolatok nyújtotta elő-
nyök érdekében sok körültekintés-
sel kell tervezni és telepíteni őket. 

Amennyiben kérdés merül fel a 
cikkben szereplő burkolatokkal 
és kiépítésükkel kapcsolatban, 
keressen bennünket a szakta-
nácsadó vonalaink egyikén!

ZUHANY ZÓKBA
ALK ALMAS

4 LV T RENDSZER:

1 .  Régi burkolat
2 .  ECO PRIM T alapozó
3.  PL ANEX kiegyenlítő
4.  MAPEL ASTIC TURBO 
cementes v ízszigetelés
5.  ULTRABOND ECO MS 

4 LV T/ WALL ragasztó
6.  LV T burkolat

7.  KERAPOXY 4 LV T 
fugázó

8.  MAPECOAT 4 LV T 
csúszásgátló bevonat
9.  MAPESIL AC hézag-

kitöltő

A megfelelő Mapei se-
gédanyag megoldással pre-
cízen elkészített burkolat 
garantáltan tartós és szép 
ereményt nyújt építőnek és 
építtetőnek egyaránt. 

1

2

3 4 5

6

7

8

9
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BURKOLÁS

A SZABVÁNYOS 
KÖVETELMÉNYEK FELETT!

Éppen ezért van az, hogy én ma-
gam is otthoni hidegburkolás 
esetén olyan fugaanyagot válasz-
tok, ami a burkolatomra felteszi a 
pontot, és végsősoron arra a lát-
vány- és minőségi szintre emeli a 
teljes felületet, amire magam is 
vágyom. 
Hogyan, milyen szempontok ha-
tározzák hát meg a fugaanyag 
választást? 

A beépített segédanyagoknak 
kétféle követelménynek kell 
megfelelniük. Egyrészt teljesíte-
niük kell a szabványos követel-
ményeket, amelyek tulajdonkép-
pen a forgalmazáshoz szükséges 
minimumok. Ez a belépő, hogy a 
termék piacra kerülhessen.
Ha az anyag ezt teljesíti, akkor egy 
olyan termékről beszélünk, ami 
valószínűleg alacsony árral érté-
kesíthető, és jó eséllyel a  laikusok 
számára adja el magát.
Egy ennél magasabb szinten 
lévő, professzionális terméknek 
azonban rendelkeznie kell olyan 
tulajdonságokkal,  amelyek  a 

felhasználók számára valamilyen 
többletet nyújtanak. Tehát vagy a 
kivitelezőnek kell olyan előnyhöz 
jutnia általa, ami a hasznára vá-
lik,  vagy  a végfelhasználónak kell 
olyan értékhez jutnia, amit hosz-
szú távon tud pozitívan értékelni. 
A legjobb azonban, ha mindkettő 
egyszerre teljesül.

A fugázók  szabványos jelöléseik 
megtalálhatóak a zsákon is.
Cementes fugázók esetén a G1-
es besorolású termékek a normál 
fugázók. Ezek alig-alig fellelhetők 
már a piacon.
A CG2 jellel ellátott termékek a 
fokozott terhelhetőségű anyagok. 
Ezeket szokás flexibilis fugázók-
nak hívni. Ha a zsákon találunk 
egy „W” betüt , akkor az csökken-
tett vízfelvételű termék, azaz ke-
vésbé szívja magába a vizet. Ha  
pedig találunk egy „A” betűt is, 
akkor az a fugázó nagy kopásálló-
ságú, így sem a terheléstől sem a 
tisztítástól nem fog gyorsan kopni.
A Mapei összes fugázója CG2WA 
besorolású, így a KERACOLOR 

Novák Péter, hideg- és melegburkolati termékfelelős cikke

Műszaki szempontból semmi nem látszik 
jelentéktelenebbnek annál, hogy milyen 
fugázóval töltjük ki a fugaréseket. Azonban 
a legtöbb gondunk mégis emiatt van! Az 
ok: a fugázó mindig szem előtt van! 
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FF FLEX, a KERACOLOR GG és az  
ULTRACOLOR PLUS fugázóik is 
rendelkeznek ilyen minősítéssel. 
A mai piacon a CG2WA besoro-
lású termékek alaptermékeknek 
számítanak, a besoroláshoz tarto-
zó minőség szakmai minimumot 
jelent.  
A fugázóválasztékból nemzet-
közi szinten is kiemelkedik az 
ULTRACOLOR PLUS.  S hogy mi-
ért? Az ULTRACOLOR PLUS az 
előbb említett minősétesen felül 
további számos előnyt kínál úgy 
a kivitelezők, mint a végfelhasz-
nálók számára. A továbbiakban 
bemutatom, hogy melyek ezek 
a pluszok, amelyek nagyon so-
kat jelenthetnek egy-egy fugázás 
esetén.
Az ULTRACOLOR PLUS fugázó 
már rég nem az a jóöreg gyorskö-
tő fugázó, amiről még most is so-
kan gondolják, hogy túl gyorsan 
ráköt a lapra. Ez tévedés!
Tévedés, hiszen az elmúlt évek 
fejlesztéseinek köszönhetően ez 
az anyag megőrizve előnyös tu-

lajdonságait rengeteget fejlődött, 
változott, megfelelően a kivitele-
zői és a piaci igényeknek. 

Mit tud tehát az ULTRACOLOR 
PLUS?
A Mapei képzéseken már rég-
óta a gyakorlatban mutatjuk be, 
hogy az ULTRACOLOR PLUS fu-
gázóanyag a fugarések kitöltése 
után normál körülmények között 
még 30 perc elteltével is köny-
nyedén lemosható. Mit jelent ez? 
Azt, hogy gyorskötő tulajdonsága 

ellenére is kényelmesen használ-
ható!
Az ULTRACOLOR PLUS bedolgo-
zása könnyű, normál körülmé-
nyek között kezes bárányként 
viselkedik a kivitelező keze alatt.  
Az elkészült fuga pedig számos 
olyan előnyt nyújt, amit egy átla-
gos fugázóanyaggal nem lehet 
elérni. 

 

A Z ULTR ACOLOR PLUS 
ELŐNYEI :

-  gyorskötő

- normál körülmények 
között a fugatömítést  
követően 30 perc után 

is könnyedén
lemosható

- nagy alak változó ké -
pessége van

- egyenletes ,  gyönyörű 
fugaszínt biztosít

-  nem penészedik

- v ízlepergető tulaj-
donsággal bír

Az ULTRACOLOR 
PLUS előnyös tulaj-

donságai minden 
esetben támogatják 

a felkészült
szakembereket.



16    MK 66. SZÁM/2020

A BEÉPÍTETT ULTRACOLOR PLUS 
ELŐNYEI
Az ULTRACOLOR PLUS a ce-
mentes fugázók között az egyik 
legnagyobb alakváltozó képes-
ségű termék, így a burkoló lapok 
közötti mozgásokból, hőtágulá-
sokból adódó feszültségeket jól 
le tudja építeni. Ez a tulajdon-
ság nagymértékben csökkenti a 
laptorlódás okozta felválásokat, 
töréseket. Nem véletlen, hogy a 
teraszokra, úszómedencébe ezt a 
terméket ajánljuk.
A  szín tökéletes egyenletességét 
garantáló speciális, úgynevezett 

önhidratáló kötőanyagon alapuló 
technológiával  készül, amit to-
vábbi két innovatív technológiá-
val egyesítettek: a BioBlock®-kal 
és a DropEffect®-tel.
A BioBlock® technológia a fuga 
mikrostruktúrájában egyenlete-
sen eloszló szerves molekulákat 
ad a habarcshoz, amelyek nagy-
mértékben megakadályozzák a 
penészért felelős mikroorganiz-
musok megtelepedését a felüle-
ten. A DropEffect®, erősen csök-
kenti a rákerülő víz beszívódását. 
Vízlepergető képessége és a ce-
mentes fugázók között is egye-

dülállóan zárt mikrószerkezete 
miatt alig  engedi magába a ned-
vességet, így a felmosás vagy a 
rákerülő szennyeződések hatásá-
ra a fugázó csak kis mértékben 
koszolódik. 
A gyorskötő tulajdonság sem csak 
egy elméleti haszon. Rendszeres 
hiba, hogy az átadott felületet a 
háziasszony vegyszerekkel letisz-
títja. Azonban a vegyszeres tisztí-
tással meg kellene várni a fugázó 
teljes terhelhetőségét, ami egy 
normál kötésű fugázónál 1 hét és 
az ULTRACOLOR PLUS-nál 1 nap. 
A korai vegyszeres terhelésből 

BURKOLÁS
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adódó elszíneződések, tönkre-
menetelek azonban már nehe-
zen és csak sok munkával javítha-
tók. Ha ez bekövetkezik, ennek a 
költségét - átadott tisztítási-kar-
bantartási utasítás nélkül - a ki-
vitelezőnek kell állnia. Ha a meg-
rendelő kapott ilyen utasítást, és 
abban kitértek az első használat-
ba vételre is, akkor pedig a meg-
rendelőnek. Így vagy úgy, a korai 
terhelésből adódó tönkremene-
tel gyakori és igen kellemetlen 
probléma, ami az ULTRACOLOR 
PLUS használatával megelőzhető.
Az ULTRACOLOR PLUS nem haj-
lamos kivirágzásra sem. A ha-
gyományos, portlandcement 
kötőanyagú fugázóhabarcsok-
kal ellentétben az ULTRACOLOR 
PLUS speciális cementjei a hidra-
táció során nem képeznek kalci-
um hidroxid (mész-hidrát) kristá-
lyokat, ami a kivirágzás okozója, 
így az ULTRACOLOR PLUS felüle-
tén nem képződik a saját anyagá-
ból származó kiválás.

“Az ULTRACOLOR PLUS 
jól bedolgozható fugázó 
anyag. Ami fontos, hogy 
gyorsan lehet vele dol-
gozni, és a termék alkal-
mas arra, hogy nagyban 
megemelje a felület 
minőségét.
A Parisi udvar munkáin 
nagyon jól jöttek az
ULTRACOLOR PLUS kivá-
ló képességei, mivel fe-
szes határidők voltak. 
Téli időszakban zaj-
lott a kivitelezés, így a 
gyorskötő fugaanyag 
lemosására még több 
időnk volt, mint normál 
körülmények között. 
Az ULTRACOLOR PLUS 
színe nagyon szép, s ha 
szakszerű, precíz mun-
kavégzéssel történik a 
kivitelezés, ez az anyag 
százszor is meghálálja 
azt.
A Parisi udvarban 
kisméretű burkolattal 
dolgoztunk, így a fu-
gaanyagot egyszerre 
viszonylag kis felület-
re vittük fel, s a kötési 
időnek megfelelően 
kezdtük a lemosást, a 
munka így gördülékeny 
és kényelmes volt. 
Az ULTRACOLOR 
PLUS-t azért éri meg 
használni, mert ha a 
bedolgozása szakszerű 
és precíz, akkor rend-
kívül kemény, szilárd 
és biztosan színtartó 
fugatömítést biztosít. 
A minőségi fugázásra
ugyanúgy kell odafi-
gyelni, mint a minőségi 
burkolatragasztásra.”  - 
Filó Mihály, Filó és Társa 
Kft.
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Az Erzsébet-híd pesti hídfője közelében álló Párisi udvar eredetileg kétszáz évvel ez-
előtt épült fel az ország első bevásárlóközpontjaként. Ennek tervezője ugyanaz az épí-
tész, Pollach Mihály volt, aki a Nemzeti Múzeumot is terezte.

Mettlachi burkolat rekon-
strukció a Párisi udvar 
Kristálykupolájában



A 20. század elejére elavult üzlet-
ház, de még inkább a telek, amin 
állt, valójában épp az Erzsébet-
híd megépülésével lett kiemel-
ten értékes. 1906-ban a Belvárosi 
Takarékpénztár vásárolta meg, 
hogy kialakítsa itt új székházát. 
Ekkor az új épület tervezésére 
kiírt pályázat győztese Schmahl 
Henrik lett, aki például a ma 
moziként működő Urániát is ter-
vezte, ami szintén Budapest leg-
szebb épületei közé tartozik. 
A Schmahl Henrik tervezte épü-
letben kapott központi szerepet 
a hatszög forma. S hogy miért? A 
méhkaptár sejtjeire hasonlító for-
ma a pénzintézetek jelképe, így a 
takarékpénztár új székház tervei-
ben is megjelent.
A 2019-ben záruló mostani felújí-

tás és átalakítás során a ház még 
szebb lett, mint amikor meg-
épült. Nagyon sok értékes építé-
szeti részlet feltárult, s különleges 
új megoldásokat is alkalmaztak 
a rekonstrukció során. A műem-
léképület felújítása ugyanakkor 
kompromisszummal is járt, hi-
szen az új hotel funkció miatt 
tetőráépítést kapott, és a pasz-
százst beltérbe vonták. Az épü-
letben szálloda nyílt, ami a Hyatt-
lánc tagja. A generálkivitelezést a 
Market Építő Zrt. végezte. 

Az eredeti épület építése so-
rán több mint négyszázféle 
Zsolnay kerámiaelem  került fel 
a homlokzatra, ezen kívül Róth 
Miksa-üvegek, Jungfer Gyula 
vasmunkák és rengeteg hajlított 

üveg, rézfoglalat, öntöttvas dísz, 
valamint a különleges Villeroy & 
Boch mettlachi padlóburkolat 
tette szinte ékszerdobozszerűvé 
a Párisi udvar világát. Ugyancsak 
csodálatos az üvegkupola, amely 
természetes napfénynek láttatja 
az eredetileg is beépített villany-
világítást. Az itt kialakított, Luxfer 
prizmákkal megoldott fénytörés 
korabeli technikai újításnak szá-
mított. 

Ennek a csodának legutóbbi fel-
újításában és rekonstrukciójában 
a Mapei termékeknek is fontos 
szerep jutott, köszönhetően a 
nagynevű magyar burkolómes-
ternek Filó Mihálynak és kivitele-
ző vállalkozásának a Filó és Társa 
Kft.-nek.

„Mindenkinek köszönöm a munkát, amit a Párisi udvarban végezhettünk. 
Nem jöhetett volna létre, ha nincsen ilyen megrendelőnk, mint a Market 
Zrt., s ha nincs olyan segédanyagbeszállítónk, mint a Mapei Kft. Köszönöm a 
munkatársaimnak is, azoknak is, akik kint dolgoztak a helyszínen, s azoknak 
is, akik a telephelyen látták el feladatukat.” - Filó Mihály, Filó és Társa Kft.  
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A helyreállítás mottója: “Ahol és ahogy volt”, 
tehát az eredetinek megfelelően.

A burkolatmintákhoz pontos méret-
rajzok készültek.

Mapei megoldások Budapest 
legszebb épületében
1. Az említett, a méhkaptár sejt-
jeire emlékeztető hatszögletű 
forma különös szerepet kapott 

az eredeti épület Passage teré-
ben, valamint a Kristálykupola 
térben. Ugyanis a Villeroy és Boch 
Mettlachi mozaik padlóburkolat 
alapelemei és mintázata is szabá-

lyos hatszögleteket képez, ezen 
felül a Kristálykupola terét is hat 
pillér határolja, amelyek egy sza-
bályos hatszög csúcsain állnak. 
A Passage eredeti burkolatának 
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felújítása megoldható volt, mivel 
ott a burkolat nagymértékben 
megőrződött. Ezzel szemben a 
Kristálykupola terében a mett-
lachi mozaik tönkrement, s a 

Market Zrt. olyan vállalkozást ke-
resett, amely képes rá, hogy itt a 
padlóburkolatot az eredeti ter-
veknek megfelelően építse újra. 
A generálkivitelező a Filó és Társa 

Kft.-t kereste meg, akik örömmel 
elvállalták ezt a nagy kihívást je-
lentő rekonstrukciós feladatot. 
Miután a még ma is működő 
Villeroy és Boch Mettlachi vállalat 
nem tudott segíteni a burkolóe-
lemek legyártásában egy magyar 
kerámiaműves vállalta el a burko-
latgyártás feladatát. A különböző 
formájú és színű mettlachi lapok, 
valamint a középponti mintázat 
körül futó bordűr mozaikszemei 
Zakar István kerámia művész 
munkáját dicsérik.

„A kézzel készült, anyagában szí-
nezett, magas hőfokon tömörre 
égetett kerámia padlóknak ez a 
kompozíció a csúcsa. A terek 

Mérni, mérni, mérni. Precizitás és gondos-
ság a restaurálás egyik titka.

A hatszögletű kerámialapokból újabb alap-
formákat alakítottak ki a végső mintához. 
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arányainak figyelembevétele (a 
kitáguló két kupolatér burkoló-
lap mérete nagyobb, mint a szűk 
passzázs dongáké, így kapjuk 
meg a tér tökéletes harmóniáját 
átsétálás közben), a négyzetes, il-
letve hatszög alaprajzú terek geo-

metriájának feloldása a hatszö-
ges kompozícióval, a mozaikok 
mintaszerű alkalmazása kiemel-
kedő szépségű burkolatot ered-
ményezett. 100 évet kibírt nyitott 
használatban, komolyabb sérülés 

és pusztulás nélkül, két világé-
gést, forradalmakat, és még sok 
egyebet. Igyekeztünk az elődök 
munkájához méltó módon kö-
zelíteni a feladathoz és mindent 
megtenni, hogy a mi munkánk 
is legalább ennyit kibírjon a régi 

mellett.” - www.zakaristvan.com

A Kristálykupola padlóján a Filó 
és Társa Kft. szakemberei egy 
padlófűtéssel ellátott új aljzatbe-
tonon kezdték meg a munkát. A 

fogadófelület kiegyenlítést igé-
nyelt, amit PLANITOP FAST 330 
kiegyenlítőhabarccsal oldottak 
meg. A padlófűtéses aljzaton 
a szakemberek szükségesnek 
tartották egy feszültségleépítő 
réteg beépítését, s erre a célra a 

MAPETEX RENDSZERT választot-
ták. 
A hatszögletű térben nagyon 
pontosan ki kellett mérni a tér 
átlóit, valamint az átlók metszés-
pontjában lévő középpontot, hi-

REFERENCIA
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szen valamennyi mintázati elem 
tengelyét az átlók határozták 
meg. 
A burkolat leragasztását meg-
előzően a szakemberek először 
szárazon rakták le a hatszögletű 
és háromszögletű burkolati la-
pokat a mintázatnak megfelelő-
en. Mivel a lapok kézi gyártással 
készült, égetett kőagyag lapok 
voltak, így a gyártási technoló-
gia következtében nem voltak 
méretpontosak, és a vastagsá-
guk is különböző volt. Pontos 
méréseket, kivonalazást és nagy 
gondosságot, figyelmet követelt 
tehát a kivitelezőktől a méret- és 
síkpontos burkolati mintázat ösz-
szeállítása. A méréseket három 
szakember végezte Filó Mihály 
irányítása alatt.
A középen kialakított burkolatot 
az eredeti burkolati kép szerint 
egy 60 cm széles 1 x 1 x 0,5 cm 
méretű szintén mettlachi mo-
zaikszemekből készített, futó 
mintázattal ellátott bordűr vette 
körbe. Ennek rekonstrukcióját 
szintén a Filó és Társa Kft. végezte.
A körbe futó mintázatot maga 
Filó Mihály burkolómester készí-
tette el a vállalkozás műhelyében. 
A bordűr és mintázata 1 x 1 cm 
felületű lapocskákból állt össze, 
amelyekből egy négyzetméteren 
10 000 darab helyezkedett el, 
míg a bordűr teljes felülete 27 m2 
volt. Ezt az összetett és aprólékos 
munkát igénylő rekonstrukciós 
feladatot Filó Mihály közel fél év 
alatt végezte el. 
A bordűr mintázata a Passage 
padlózatán megmaradt, így pa-
uzálással onnan mentették át 
burkolat mintázatát. Először át-
látszó PVC fóliára rajzolták át a 
mintát, majd ezt vitték át egy 
karton felületre. Erre a karton fe-

lületre a felrajzolt minta alapján 
helyezte el és ragasztotta fel Filó 
Mihály a mozaik szemecskéket. 
Ebben a munkafázisban a kihívás 
az eredeti minta hű követése volt, 
szemenkénti rakással. Összesen 
44 méter hosszan, gyakran csi-
pesszel rakosgatta a mester a 
mozaikszemeket követve a min-
ta fordulásait. A hatszögben futó 
bordűr valamennyi oldalhossz 
szakaszát pauzálni kellett. A szak-
ember a mozaikszemeket csiriz-
zel erősítette a hordozó kartonra, 
majd, a pontos fektetési rajz elké-
szítését követően, a kész munkát 
60-70 cm-es lapokra vágta, hogy 
szállíthassák és a helyszínen be-
építhessék őket.
A központi és a bordűr burkolat 
ragasztásához is emelt minőségű, 
hosszú távon tartós és biztonsá-
gos eredményt nyújtó ragasztó-
anyag mellett döntöttek a kivite-

lezők, ezért választották a Mapei 
ELASTORAPID hidegburkolati 
ragasztóanyagát. A burkolatok fu-
gázáshoz az ULTRACOLOR PLUS 
fugázóanyagot alkalmazták.
A bordűr esetében a kartonra 
kasírozott mozaik leragasztá-
sát követően nem várták ki az 
ELASTORAPID teljes kötését, ha-
nem még azelőtt leáztatták a 
hordozó kartont, hogy az esetle-
ges igazításokat elvégezhessék a 
burkolaton. 

„Ez a munka igazi kihí-
vás volt. Olyan szakmai 
feladat, amivel az ember 
ritkán találkozik. Nagyon-
nagyon átgondolt előké-
születet, odafigyelést és 
rendkívül pontos mé-
réseket követelt.” - Filó 
Mihály, Filó és Társa Kft. 
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2. A Filó és Társa Kft. következő 
feladata az épületet határoló két 
utca felől, a változó magasságú 
tardosi vörös márványból készült 
lábazatok felragasztása volt, ami-
hez ugyancsak az ELASTORAPID 
ragasztóanyagot alkalmazták. 

3. Ugyancsak kivitelező partne-
rünk készítette el a lépcsőhá-
zak lépcsőburkolatait. A trieszti 
mészkő lapokat a KERAFLEX 
MAXI S1 ragasztóanyaggal rög-
zítették, s a szükséges helyeken 
az ULTRACOLOR PLUS fugázó-
anyaggal tömítették a fugahéza-
gokat.

4. A Filó és Társa  Kft. a liftház 
beton felületének burkolását is 
elvégezte. Nagyméretű, 30 x 210 
cm felületű, vékony kerámialapok 
kerültek itt felragasztásra a liftház 
külső falára ULTRALITE S2 ragasz-
tóanyaggal. 

5. A liftház padlóján a fém fo-
gadófelületre egyetlen darabból 
álló, 2 cm vastag fekete gránit 
burkolat felragasztását végezték 
el KERALASTIC T ragasztóanyag 
alkalmazásával.
A Filó és Társa Kft. szakemberei 

azt a feladatot kapták, hogy a 
gránitból véssék ki a Parisi udvar 
emblémáját, készítsék el az emb-
lémát rézből és ragasszák bele a 
gránit lapba.
A munkát a szakemberek sike-
resen elvégezték. A réz emb-

REFERENCIA
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ADATOK

FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEK

léma ragasztásához szintén a 
KERALASTIC T ragasztót alkal-
mazták. 

„Életem legfontosabb 
munkái között tartom 
számon a Párisi udvar-
ban elvégzett feladatot. 
Ilyen munka száz évente 
egyszer, ha akad, sokszor 
egy egész emberöltő 

sem elég ahhoz, hogy 
egy épületburkoló szak-
ember elnyerjen egy ha-
sonló feladatot. Nekem 
egész életemben az volt 
a mottóm, hogy hoz-
zunk létre valami külön-
legeset és szépet, magas 
minőségben. Hatvan éve 
dolgozom a szakmában, 
a mozaik építést még 
Róth Miksa műhelyében 

tanultam, ugyan a mes-
ter, akkor már nem élt. 
Mindig az alkotási vágy 
működött bennem, ak-
kor nyugszik meg az 
ember lelke, ha szépet 
és maradandót hoz lét-
re. Úgy érzem, ez most 
tényleg sikerült.” - Filó 
Mihály, Filó és Társa Kft. 

Referencia: Párisi udvar
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: hidegburkolás
Helyszín: Budapest
Kivitelezés éve: 2018-2019
Beruházó: Zuhair Awad,
Sameer Hamdan

Generálkivitelező: Marker Zrt.
Építész: Archikon Kft.
Hidegburkolati kivitelező: Filó és 
Társa Kft.
Mapei partnerkereskedő: Filó és 
Társa Kft.
Mapei kapcsolattartó: Hugye-
csek György

Hidegburkolás: Planitop Fast 330, Ke-
raflex Maxi S1, Ultralite S2, Elastorapid, 
Keralastic T, Ultracolor Plus, Mapesil 
AC, Mapetex Rendszer
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A hazai sportberuházások kap-
csán egyértelműen kijelenthető, 
hogy az elmúlt évek egyik legna-
gyobb projektje a Puskás Ferenc 
Stadion rekonstrukciója.
A stadion építésének monumen-
tális jellegéről mindent elmond 
az, hogy a minél gördülékenyebb 
kivitelezés érdekében két beton-
gyárat is létesítettek az építés 
területén, amelyek maximális ka-
pacitása napi 1200 m3 beton volt. 
Volt olyan időszak a kivitelezés so-
rán, amikor az országban elérhe-
tő összes nagy teherbírású daru 
egyszerre dolgozott a helyszínen. 
A régi, meglévő stadion bontási 
munkálatai 2016 februárjában 
indultak. A generálkivitelezést a 
Magyar Építő Zrt. és a ZÁÉV Zrt. 
fővállalkozói konzorcium végezte. 
A kész aréna 67 ezer néző befo-
gadására alkalmas. 
Az új épület szerkezetét 38 darab, 
közel 40 méteres vasbetonpilon-
nal alapozták meg. A helyszínen 
betonozott monolit elemek mel-
lett, számos olyan elem is beépí-
tésre került, amit előre gyártottak 
le. 
A szerkezetépítés során naponta 

hozzávetőleg 1500 ember dol-
gozott a helyszínen, valamint a 
szakemberek 16 toronydaru és 5 
mobil daru munkáját hangolták 
össze.

Örömünkre szolgál, hogy ebben 
a nagyszabású beruházásban a 

Mapei Kft. is rész tudott venni, 
mint építőanyag gyártó és szá-
mos termékünkkel, rendszerünk-
kel és műszaki megoldásunkkal 
tudtuk segíteni az építők mun-
káját!

2019-BEN AZ ÉV STADIONJA 
A PUSKÁS ARÉNA
A győztes budapesti Puskás Arénát 2019 novemberében adták át. Az Év stadionja ver-
senyt a futballarénákkal foglalkozó stadium.com hirdette meg, és 19 ország létesítmé-
nyei közül választották ki az öt legjobbat a beérkező szavazatok alapján. 107 országból 
30 632 voks közül 14 955 szavazatot kapott a Puskás Aréna. A díjat a szavazatok alapján, 
valamint szakértő építészek véleménye szerint ítélték oda. 
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MAPEI MEGOLDÁS A 
SZERKEZETÉPÍTÉS SORÁN
A Mapei Kft. megoldásai már 
a szerkezetépítés során segít-
séget nyújtottak a szakembe-
reknek. A kard pilonok rög-
zítéséhez, lehorgonyzásához 
alkalmazták a MAPEFILL MF 610 
duzzadó kiöntőharbarcsot.

BETONJAVÍTÁSI MAPEI 
MEGOLDÁSOK
A régi stadionból megmaradó 
épületrész, a toronyépület a 
Puskás Ferenc életét bemutató 
múzeumnak ad helyet. Amikor 
ezt az épületrészt újították fel, 
szükség volt a betonjavítási 
munkák elvégzésére.
Ehhez a Mapei termékeit vették 

igénybe a szakemberek.
A vasbeton szerkezet javításá-
nál a betonacélok passziválásá-
hoz MAPEFER 1K cementkötésű 
korróziógátló habarcsot alkal-
maztak, a beton helyreállítását 
pedig MAPEGROUT 430 szá-
lerősítéses, finom szemcséjű, 
betonjavító habarccsal végez-
ték. Ahol szükség volt az alapfe-
lület szilárdítására, ott PRIMER 
3296 nagy behatoló képességű, 
diszperziós, akrilpolimer alapo-
zót alkalmaztak.
A végleges felületképzés so-
rán, a lépcsőházak látszóbe-
ton simításánál szintén Mapei 
termék nyújtott segítséget. 
Itt a látszóbeton felületeken 
PLANITOP 550 finom szemcsé-
jű simítóhabarcsot alkalmaztak, 
amivel szép, az elvárásoknak 
megfelelő sima felületeket tud-
tak létrehozni.

NAGY VOLUMENŰ SZÓRT 
SZIGETELÉSEK A LEGÚJABB 
TECHNOLÓGIÁKKAL
A hazai építés történetében a 
legnagyobb szórt vízszigetelé-
si projektet képviselik a Puskás 
Aréna ilyen irányú munkálatai.

1. Épület vízszigetelési megoldá-
sok
Az épület vízszigetelése során a 
szakemberek olyan technológiát 
igényeltek, amellyel biztosítható a 
magas napi hatékonyság és a tel-
jes felületi tapadás. A szakipari ki-
vitelező,  partnerünk az Akvaszig 
Kft. több mint 20 000 m2 szi-
getelést készített el a projekten. 
Ezek nagy részét gépi szórással 
kivitelezték, melyhez körülbelül 
10 000 m2 -en a PLASTIMUL 2K 
SUPER és az 1000 literes kisze-
relésű PLASTIMUL 1K CLASSIC S 
oldószermentes, gyorsszáradású, 
alacsony zsugorodású, rugalmas, 

REFERENCIA
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bitumenes vízszigetelő emulzió-
inkat használták.

2. Víztározók  és vizeshelyisé-
gek szigetelése
A Mapei termékek kiválasztá-
sakor ehhez a munkához az is 
fontos volt, hogy az alkalmazott 
termékek egyaránt felhordha-
tók kézzel és géppel is. A víztá-
rozók és a nagyobb terhelésű 
vizes helyiségek szigeteléséhez 
kb. 10.000 m2 -en MAPELASTIC 
FOUNDATION, a negatív víznyo-
másnak is ellenálló kétkompo-
nensű, rugalmas, cementkötésű 
habarcsot alkalmazták.

3. Vasbeton falak alatti szige-
telés
A vasbeton falak alatti szigete-
lést az átmenő vasalás miatt 
PLANISEAL 88 cementkötésű 
vízszigetelő habarccsal oldották 
meg. 

4. Szórt vízszigetelés kivitelezé-
se és műgyanta padló elkészíté-
se 10 000 m2 felületen

Szellőzőgépház
A 4.2.1.-es szellőzőgépház vízszi-
getelési megoldásához gyors, 
hatékony és rendkívül ellenálló 
termékmegoldásra volt szükség. 
Követelmény volt a teljes felületi 
tapadás biztosítása, valamint ma-
gas szakító szilárdságra és szaka-
dási nyúlásra volt szükség, s meg-
határozó igényként merült fel a 
jó ütésállóság képesség, s ami a 
legfontosabb, hogy a megoldás 
tartósan biztosítsa a szellőzőgép-
ház alatti helyiségek leázás elleni 
védelmét. Ezért a SpecTech Kft. 
kivitelezte vízszigetelés elkészíté-
séhez a PURTOP SYSTEM poliu-
rea alapú rendszert választották. 

Az alvállalkozó kivitelező cég da-
ruval emelte be a csiszológépet 
a szellőzőgépházba. Amikor a ki-
pakolás megtörtént, elkezdődött 
a felület gyémánt tárcsás csiszo-
lása. A felület teljes csiszolását kö-
vetően a fal-padló kapcsolatokat 
és a munkahézag kapcsolatokat 
csiszolták át kézi gépekkel. Ezt 
követően ipari porszívókkal por-
szívózták át a teljes felületet. 
Az első lépés a felületi hibák ja-
vítása alapozóval, majd a teljes 
felület alapozása és kvarcho-
mok szórása volt. Ezt követte a 
PURTOP 400 M szórása a felület-
re szórógéppel. A PURTOP 400 

M, valamint a további rétegek 
kivitelezését a SpecTech Kft. vé-
gezte. 
A SpechtTech Kft. szakemberei 
a PURTOP 400 M kötése után 
átcsiszolták a felületet, majd a 
PRIMER P3 alapozót hordták fel. 
A fal-padló csatlakozásokba mi-
niholkert készítettek MAPEFLEX 

PU 45 FT termék segítségével. 
Ezt követte a MAPECOAT TC fe-
dőgyanta felhordása két réteg-
ben. Az első réteg MAPECOAT 
TC-t hengerrel vitték fel a felület-
re, majd azt kvarchomok szórás-
sal csúszásmentesítették. A má-
sodik réteget a következő napon 
hordták fel gumi lehúzóval. A 
szakemberek a kapcsolódó kie-
gészítő munkálatokat is elvégez-
ték, köztük öt darab padlólefolyó 
elhelyezését, habarcskiöntését és 
a szigetelő gallérok beágyazását, 
az ajtóbejárat betonfelületének, 
valamint a munkahézagok javítá-
sát epoxi habarccsal. 

A szakembereknek három olyan 
lefolyó kiépítését is el kellett 
végezniük, amelyek esetében 
először körbe kellett vésetni a 
betonpadlót a lefolyó körül 40 x 
40 cm méretben. Ez szükséges 
volt ahhoz, hogy a gallért vízzáró 
módon ágyazhassák be a gyanta 
rétegébe.
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MAPEFLOOR PARKING SYSTEM 
HE alkalmazása
Számos területen alkalmazták a 
MAPEFLOOR PARKING SYSTEM 
HE rendszert a projekt műgyanta 
bevonatainak kialakítása során. 
Olyan műgyanta bevonatra volt 
igény, ami fizikai és mechanikai 
tulajdonságaiknak köszönhető-
en tartósan biztosítja a felüle-
tek magas szintű védelmét. A 
V.I.P. terasz, a Buisness terasz, a 
Skybox teraszok és a V.I.P lelátó, 
illetve kültérben, a stadionhoz 
való bejutást biztosító északi és 
déli „deck” felületein ezért alkal-
mazták a Mapei MAPEFLOOR 
PARKING SYSTEM HE poliuretán 
gyanta rendszert, ami rugalmas, 
vízzáró, csúszásmentes az DIN 
EN 1062-7 szabvány szerinti OS11a 
osztályú műgyanta bevonatot 
biztosít.
Alkalmazott Mapei műgyanta 
megoldások rétegrendje:
Szellőzőgépház
- PRIMER SN kvarchomok szórás-
sal, PURTOP 400 M, PRIMER P3, 
MAPECOAT TC
V.I.P. terasz, a Buisness terasz, a 
Skybox teraszok és a V.I.P lelátó, 
illetve kültérben, a stadionhoz 
való bejutást biztosító északi és 
déli „deck”
- MAPEFLOOR PARKING SYSTEM: 
PRIMER SN kvarchomok szórás-
sal, MAPEFLOOR PU 400 LV kvar-
chomokkal keverve, MAPEFLOOR 
PU 410 kvarchomok szórással, 
MAPEFLOOR FINISH 451

5. HIDEGBURKOLÁS MAPEI 
MEGOLDÁSOKKAL
Az épületben található burkolt 
helyiségekben - vizesblokkok, 
zuhanyzók, kiskonyha, öltözők 
- mintegy 42 000 m2 -en végez-

ték el a hidegburkolatok szigete-
lését, ragasztását és fugázását a 
Mapei Kft. kivitelező partnerei, a 
Stukkó Kft., a Ratskó Bau Kft. és 
a Dominó Kft., természetesen a 
Mapei termékeket alkalmazva.
A megfelelő fogadófelületek 
kialakításához az ULTRAPLAN 
RENOVATION kiegyenlítőanyagot 
alkalmazták PRIMER G alapozást 
követően.

A burkolatok alatti vízszi-
getelésekhez MAPELASTIC 
AQUADEFENSE felhasználás-
ra kész, nagyon gyors száradá-
sú, rugalmas, kenhető vízszi-
getelő masszát alkalmazták, 
MAPEBAND hajlaterősítőkkel.
A kiválasztásánál nem csupán 
a burkoló lapok és az alapfelü-
let műszaki tulajdonságai voltak 

meghatározóak, de a széles ter-
mékpaletta lehetővé tette azt is, 
hogy a kivitelezők a saját szak-
mai szokásaikat és az építési kö-
rülményeket is figyelembe véve 
válasszák meg a legmegfelelőbb 
terméket. A kerámia burkolatok 
ragasztásához a KERAFLEX LIGHT 
S1 nagy kiadósságú könnyített ra-
gasztót, valamint az ADESILEX P9 
lecsúszásmentes ragasztót hasz-
nálták.
A burkolatok fugázásához 
KERACOLOR FF FLEX cement-
kötésű fugázóhabarcs nyújtott 
segítséget a szakembereknek, a 
csatlakozó hézagok kitöltésére a 
MAPESIL AC-t alkalmazták.

Puskás Ferenc, a hajdani legen-
dás aranycsapat tagja emblema-
tikus személyiség. A róla elneve-

REFERENCIA
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zett új stadion is emblematikus 
projektje és épülete a magyar, 
sőt az európai építőiparnak is. 
Büszkeség a Mapei számára, 

hogy a termékei számos építé-
si fázisban, sok építési területen 
nyújtottak biztonságos és haté-
kony támaszt az egyik legössze-

tettebb és legnagyszerűbb építé-
si feladathoz.

ADATOK
FELHASZNÁLT MAPEI TERMÉKEKReferencia: Puskás Ferenc 

Stadion
Mapei termékekkel végzett 
munkálatok: ipari padló, 
vízszigetelés, betonjavítás, 
hidegburkolás
Helyszín: Budapest
Kivitelezés éve: 2017-2019
Beruházó: N.S.K. N.B.B.
Generálkivitelező: Magyar Épí-
tő Zrt. - ZÁÉV Zrt. Konzorcium, 
Épkar Zrt., WHB Kft.
Építész: Skardeli György
Ipari padló kivitelező: Spec-
tech Kft.

 Vízsszigetelés kivitelező: Akva-
szig Kft.
Betonjavítást kivitelező: Tipox 
Betontechnika Kft.
Hidegburkolati kivitelező: Stuk-
kó Kft., Ratskó Bau Kft., Dominó 
Kft.
Mapei partnerkereskedő: BNF  
Áruház, Csorna
Mapei kapcsolattartó: Garay 
Gergely, Jankovits István, Horváth 
Ervin, Marton Zsolt, Dunai Zsolt

Ipari padló: Primer SN, kvarchomok-
kal, Mapefloor PU 400 LV,  Mapefloor 
PU 410
Vízszigetelés: Purtop 400 M , Pla-
niseal 88, Plastimul C, Plastimul 1K 
Classic, Plastimul 2 K Super, Mapelas-
tic Foundation, Primer 3296
Betonjavítás: Mapefill MF 610, 
Mapefill, Mapegrout 430, Mapefer 1K,  
Planitop 550, Primer 3296,
Hidegburkolás: Mapelastic 
Aquadefense, Keraflex Light S1, 
Mapeband, Keracolor FF Flex, Mapesil 
AC, Mapenet 150, Ultraplan Renova-
tion, Primer G, Adesilex P9
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TALAJVÍZ
SZIGETELÉSEK
MÁSKÉPPEN

VÍZSZIGETELÉS

A bitumenes lemezes szigetelések kivitele-
zési munkái, nagy szakértelmet igényelnek 
az építőiparban. Napjainkban az építőipari 
konjunktúra hatására a szakemberhiány 
oly nagymértékűvé vált, hogy egy-egy pro-
jekt, épület, de akár egy egyszerű szige-
telési munka is elmaradhat vagy komoly 
határidőbeli csúszás jöhet létre a vízszige-
telő szakkivitelezők hiánya miatt. Német-
országot, Ausztriát és más nyugat-európai 
országokat már jóval korábban elérte ez 
a probléma, és mindenütt gépesítéssel 
és olyan anyagok használatával próbálják 
enyhíteni a munkaerőhiányt, amelyekkel 
csökkenteni lehet az élőmunkát.

Kezdd az alapoknál!

A Puskás Aréna alépítmény 
szigetelésének nagy részét 
gépi szórással végezték.
10 000 m2 felületen a Ma-
pei PLASTIMUL termékeit 
alkalmazták. 

Ipacs András, vízszigetelés
termékfelelős
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Az itthoni építésben is hasonló 
utat kell bejárni, annyi szerencsé-
vel, hogy elég másolni a máshol 
már bevált technológiát, mivel 
a gépi bedolgozásra alkalmas 
anyagok Magyarországon is elér-
hetőek. 

A Mapei  PLASTIMUL, termékcsa-
lád polimer-modifikált bitume-
nes bevonatszigetelései ugyan 
már komoly múlttal rendelkez-
nek, reflektorfénybe azonban a 
szakemberhiány emelte őket. 
Szinte minden a talajban lévő 
vízszigetelési munkára alkalmaz-
hatóak. Talajnedvesség vagy talaj-

víznyomás elleni védekezés ese-
tén a PLASTIMUL termékcsalád 
kiváló megoldást jelent alapfalak, 
pincék külső falai, épület-lábaza-
tok, vízszintes és függőleges felü-
letek szigetelésére.
.
Az ÉMSZ  (Épületszigetelők, Tető-
fedők és Bádogosok Magyarországi 
Szövetsége) az ide vonatkozó irány-
elvekben, a talajpára és talajned-
vesség elleni szigetelés és a talajvíz 
elleni szigetelés kategóriáit hatá-
rozta meg. Talajpára és talajned-
vesség elleni szigetelésnél mi-
nimum 2 rétegben, összesen 3 
mm minimum rétegvastagságot 

ír elő. Talajvíz elleni szigetelés 
esetén pedig 2 rétegben, ösz-
szesen minimum 4 mm száraz 
rétegvastagság a követelmény. 
(ÉMSZ, TALAJNEDVESSÉG ÉS 
TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK 
tervezési és kivitelezési iránylevei, 
Bevonatszigetelések).

Hogyan készül?
A kivitelezés, hasonlóan a bitu-
menes lemezes szigetelésekhez, 
alapozással kezdődik, a felület 
megfelelő előkészítése után, ami 
nem áll másból, mint a pozitív 
élek lekerekítéséből, a negatív 
sarkoknál pedig  íves átmenet (hol-
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ker) képzéséből, ami készülhet  
PLASTIMUL vastagbevonatokból 
is. Az alapozás kétfajta anyaggal 
történhet, PLASTIMUL PRIMER-
rel, vagy  PLASTIMUL C vízzel 
hígítható koncentrátummal. A 
gyors száradás (kb. 30-45 perc) 
után már fel lehet hordani az első 
vízszigetelő réteget, kézi felhor-
dással vagy gépi szórással.
A PLASTIMUL kézi bedolgozása 
egy 8 mm fogazású glettvassal 
történik. A fogazott felével adjuk 
meg a vastagságot, a simával 
pedig simítjuk. A gépi felhordás 
perisztaltikus szórógéppel tör-

ténhet, ami képes ezt a megle-
hetősen sűrű anyagot a kívánt 
felületre felhordani, és mivel az 
anyagban polisztirol gyöngyök, 
vagy fiberszálak, gumiőrlemé-
nyek is vannak, ezért a megfelelő 
fúvóka kiválasztása is lényeges.

A vízterhelés mértékétől függően, 
azaz például talajvíznyomás elleni 
védekezés esetén, az első rétegbe 
MAPENET 150 lúgálló hálót kell 
beágyazni, majd az első réteg szá-
radása után,  kell felhordani a má-
sodik réteget. 
A felhordott szigetelés vastagságát 

folyamatosan mérni kell. 5 m2-ként 
egy mérést szükséges elvégezni 
még nedves állapotban, ezt doku-
mentálva. Amennyiben csak talaj-
nedvesség elleni szigetelés készül, 
úgy lehet alkalmazni a nedves a 
nedvesre technológiát, azaz a ré-
tegeket egymásra azonnal is fel le-
het hordani, talajvíznyomás elleni 
szigetelés kivitelezésénél viszont 
minden esetben szükséges az 
első réteg teljes kiszáradása a má-
sodik réteg felvitele előtt.  
Az így elkészült szigeteléseket 
természetesen a bitumenes le-
mezhez hasonlóan szigetelés-
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védelemmel kell ellátni, vagy 
dombornyomott HDPE lemezzel 
(POLYFOND  KIT vagy POLYFOND 
KIT DRAIN) vagy XPS szigete-
lőtáblákkal lehet elkészíteni. A 
szigetelőtáblák felragasztását a 
PLASTIMUL 2K PLUS nevű anyag-
gal kell elvégezni, a már megszá-
radt szigetelés felületén.
A PLASTIMUL polimer modifikált 
bitumenes vastagbevonat ter-
mékcsaláddal elkészített szigete-
lések legnagyobb előnyei
- a gyorsaság, például gépi fel-
hordásnál, függőleges felületek 
esetén, akár a 500-700 m2 napi 
teljesítmény is elérhető, míg ez a 
lemezes szigetelésnél maximum 
100-150 m2;
- a teljes felületi tapadás;
- a könnyű bedolgozhatóság;
- az egyszerű csomópontképzés;
- az átlapolásmentes, egybefüg-
gően szigetelt felület;
- a kevesebb élő munka igény;
- a könnyű súly;
- gazdaságosság, hiszen a megbíz-
ható, hosszú élettartamú szigetelés 
mellett pluszban nem kell számol-
nunk átlapolási veszteséget sem, 
ezzel szemben bitumenes lemez 
alkalmazása egy 1 000 m2-es szi-
getelendő felületnél 100-150 m2-rel 
megnövekedett anyagfelhaszná-
lást eredményez.

Az anyag kiváló tapadását az is 
mutatja, hogy akár 1 cm vastag-
ságban sem folyik meg a függőle-
ges felületen.

Az így elkészült szigetelések, hosz-
szútávon és megnyugtatóan ad-
nak védelmet az elkészült épüle-
teknek a különböző behatásokkal 
szemben. 

A Z PL AS TIMUL  BITU -
MENES VAS TAGBEVO -

NAT ELŐNYEI :

-  egyszerű csomópont-
képzés

- gyors megoldás

- teljes felületi  tapadás
- átlapolásmentes egy-
befüggően szigetelt  fe -

lületet ad
- nincs átlapolási 

anyagveszteség
- könnyű bedolgozha-

tóság
- kevesebb élő munkát 

igényel

A PLASTIMUL gépi felhordása perisztaltikus szórógép-
pel történhet. 
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BETON IPARI PADLÓK

BETONTECHNOLÓGIA

Gyár- és csarnoképítés

A padlókkal szemben állított igények vonatkozhatnak a látványra, a síkpontosságra, a 
teherbírásra és a vegyi ellenállóképességre is.

Bár a padló, például egy rak-
tárépület legjelentősebb része, 
mégis, mivel nem tartozik a szer-
kezethez, a tervek jelentős ré-
szében az ipari padló rétegrend 
csupán megemlítésre kerül.  Így 
a megoldás részletei sok esetben 
a kivitelezői tapasztalatra vannak 
bízva.
A minőségi betonpadlók készíté-
séhez ugyanakkor elengedhetet-
len a megfelelő szakismeret és 
együttműködés a tervező, a kivi-

telező és a betongyár között. 
Fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy nem elhanyagolható az a 
tudás sem, amivel a megrendelő 
rendelkezik.
Az épület lehető legpontosabb 
meghatározásához szükség van 
a funkcióra, a tevékenységgel 
kapcsolatos berendezésekre, szo-
kásokra, amelyek az építési terü-
let ismeretével együtt az alapját 
képezik a tervezői munkának. 
Egy padló esetében mindez ki-

emelten fontos, mert a padlók-
kal szemben állított igények a 
legkülönbözőbbek lehetnek az 
esztétikai elvárás, a síkpontos-
ság, a teherbírás és a vegyi ellen-
állóképesség szempontjából. A 
kialakult megrendelői igények 
pedig befolyásolják az ágyazat és 
a beton szükséges minőségét és 
vastagságát, a megerősítés mér-
tékét, a dilatációk kialakítását, a 
kivitelezési technológiát és ter-
mészetesen a költségeket is.

Miklós Csaba, betontech-
nológiai termékvonal vezető

A beton ipari padló egy igazi „Nagymenő” a mai építőipari 
kivitelezéseken. Egy olyan rendszer, mely rendkívül gazda-
ságos, sokoldalú megoldást kínál gyár és csarnoképítőknek 
egyaránt. A gazdaságossága abban rejlik, hogy gyakorlati-
lag egyetlen betonréteggel egy végleges, nagy teherbírású, 
nagy síkpontosságú, esztétikus, és tartós felület hozható lét-
re. Ahhoz azonban, hogy az összes felsorolt szempont telje-
süljön, hozzáértő, körültekintő munkára van szükség.



MK 66 SZÁM/2020    41

A beton ipari padlókat elsősor-
ban statikai igénybevételekre 
tervezik. Ezeknek a számítások-
nak általában a TR34 ipari padlós 
brit irányelv az alapja. A tervező 
figyelembe veszi a különböző 
terheléseket, melyek a raktáro-
zásból, rakodásból, szállításból 
adódnak, ezeket természetesen 
vizsgálni kell nem csak a tábla 
közepén, hanem a széleken és a 
sarkokon is egyaránt. Az épület 
adottságainak és a megrendelői 

igénynek megfelelően megha-
tározásra kerülnek a kialakítandó 
fugák, táblaméretek és szükséges 
betétek, megerősítések. Miután a 
betonlemez egy rugalmas alátá-
masztásnak tekinthető ágyazat-
ra kerül, a teljes rendszer hosszú 
távú működésének a feltétele a 
statikai igényeknek megfelelő 
alap (altalaj és ágyazat). 
Általában a statikai szempon-
tok figyelembevételét követő-
en megtervezettnek tekintik 

A zsugorodás méretezés ötvözése a statikai 
számításokkal egy műszakilag kifogástalan beton-
padló méretezésére ad lehetőséget. 
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a padlót, ami betonból készül. 
Azonban a beton, matematikai 
hasonlattal élve, egy sokismeret-
lenes egyenlethez hasonlít.
A különböző összetevők minő-
sége, azok aránya, a környezeti 
feltételek, mind-mind együtte-
sen határozzák meg a végered-
ményt. Ennek figyelembevétele 
nélkül gyakran előfordulhatnak 
nem várt repedések, vetemedé-
sek, melyek elsősorban a beton 
zsugorodására vezethetők vissza.
Mindez nem hagyható figyelmen 
kívül, ezért kidolgoztunk egy 
Zsugorodás Méretező Programot, 
mely a beton alapanyagainak és 
a környezeti viszonyoknak isme-

retében segít meghatározni an-
nak zsugorodását és ezzel együtt 
javaslatot ad a maximális bizton-
ságos táblaméretre. Amennyiben 
a megoldás nem egyezik a meg-
rendelői igényekkel, lehetőség 
van az adatok változtatására. A 
vastagság, betonszilárdság, vagy 
zsugorodás csökkentés, kom-
penzálás alkalmazásával a táb-
laméretek a kívánt nagyságúra 
állíthatók. 
A MAPECURE SRA 25 zsugorodás 
csökkentő adalékszer több mint 
30%-kal képes redukálni a zsugo-
rodást, ha pedig együttesen kerül 
alkalmazásra az EXPANCRETE 
expanzív adalékszerrel, a korai 

zsugorodás mértéke 60% felett 
csökkenthető.
A zsugorodás méretezés ötvözé-
se a statikai számításokkal egy 
műszakilag kifogástalan beton-
padló méretezésére ad lehetősé-
get. A megrendelőknek már csak 
egy kérdésük szokott maradni, az 
ÁR….! Ennek megválaszolása nem 
egyszerű feladat, ugyanis nem 
mindegy mivel mit hasonlít ösz-
sze.

Szerettük volna, ha partnereink 
minden kérdésre teljes választ 
kaphatnak, ezért készítettünk egy 
Padló Kalkulátor Programot. 
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A MAPEI PADLÓ K ALKUL ÁTOR PROGR AM ELŐNYEI :

A teljes padlóköltség kiszámolható a beállított 
egységárakkal .  A program lehetővé teszi ,  hogy a 
teljes felületre vonatkozóan f igyelembe vegyük a 

beton árán kívül az acél vagy polipropilén betétek , 
az extra adalékszerek ,  a fugakialakítás és egyéb té -
nyezők költségeit ,  valamint a kiv itelezés költ ségét . 
A kalkulátor a beállított használati  időszakra képes 

számolni a karbantar tások költségeivel is . 

Amennyiben Ön érdeklődik a padló kalkulátor 
program iránt ,  úgy keresse a Mapei betontechnoló -

giai  munkatársait .
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ÉPÜLET FELÚJÍTÁS MAPEI 
MEGOLDÁSOKKAL

ÉPÜLET FELÚJÍTÁS

Jankovics István 
építéskémia termék-
vonal felelős

Épületszerkezetek helyreállítása, korszerűsítése, állag-
megóvása vagy utólagos vízszigetelése a feladat? A 
Mapei rendszerei, műszaki megoldásai között mindegyik 
területen professzionális megoldások állnak rendelkezés-
re. A hazai meglévő épületállomány egy része súlyosan 
leromlott állapotban van, aminek oka a legtöbb esetben 
a rendszeres karbantartás elmaradása. A felúíjítás so-
rán ezért egyszerre feladatok sokasága vár megoldásra. 
Cikkemben az állékonysági és nedvesedési problémák 
megoldásait mutatom be Mapei termékekkel.
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Az állékonysági problémák jelei 
egy épületen a szerkezeten meg-
lévő repedések, deformációk és 
korrózió jelenségek lehetnek, míg 
a nedvesedést beázások, felá-
zások, mállás, kifagyás, a vakolat 
leválás, vagy súlyosabb károsodás 
jelzi. 

A SZEREKEZETMEGERŐSÍTÉS 
ÉS AZ ÁLLÉKONYSÁGI 
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSAI
Az állékonysági problémák meg-
oldására számos hagyományos 
és korszerű módszer áll rendel-
kezésre. A tartószekezeti tervező 
feladata és felelőssége e módsze-
rek közül kiválasztani a megfelelő 
megoldást.
Mi a mi feladatunk, mint építési 
segédanyag gyártónak? A terve-
zők és a kivitelezők számára olyan 
innovatív technológiákat kínálni 
és ismertetni, valamint bemu-
tatni ezeket, melyek a megfelelő 
műszaki megoldás kiválasztását 
biztonságossá és könnyebbé te-
szik.  
A továbbaikban a Mapei megol-
dásokat szedem össze, és röviden 
ismertetem őket.

1. FRP - Szerkezetmegerősítés az 
eredeti megjelenés megváltoz-
tása nélkül
Az FRP (Fiber Reinforced 
Polymer) szálerősítésű polimerek 
széleskörű elterjedésének oka az, 
hogy ezzel a módszerrel rend-
kívül hatékony szerkezetmeg-
erősítést lehet végrehajtani kis 
munkaerő ráfordítással. Ráadásul 
mindez elérhető az FRP-vel a 
szerkezet eredeti megjelenésé-
nek és dimenziójának megváltoz-
tatása nélkül. 

2. FRG - Falazott és vasbeton 
szerkezetek javítása
A Mapei FRG (Fiber Reinforced 
Grout), azaz szálerősített habarcs 
rendszere szervetlen, puccolán 
vagy cementes kötőanyagú mát-
rixba ágyazott üvegszövet erősí-
tés, ami falazott és vasbeton szer-
kezetek javítására alkalmas.

3. HPFRC - Szerkezetmegerősítés 
nagy teljesítményű mikro-beton 
rendszerekkel
A HPFRC (High Performance 
Fiber Reinforced Conrete) egy 
magas teljesítményű szálerősített  
betontechnológiai megoldás.
Termékei, a PLANITOP HPC és a 
PLANITOP HPC FLOOR zsugoro-
dáskompenzált, nagy szilárdsá-
gú, nagy duktilitású szálerősítéses 
anyagok, amelyek  pillérek, tartó-
gerendák, illetve födémszerkeze-
tek felső övének megerősítésére 
alkalmasak.

4. Falak merevségének és teher-
bírásának növelése
A MAPEWRAP EQ „megerősített” 
kompozit vakolat készítésére al-
kalmas rendszer, ami növeli a fa-
lak merevségét, teherbírását és 
javítja állékonyságukat. 

5. Falak, falsarkok javítása, fafö-
démek bekötése
A Mapei STEEL BAR és Mapei 
STEEL DRY nagyszilárdságú, ma-
gas minőségű, rozsdamentes, 
acél-spirál kábel és rúd. Ezek a 
termékek nedves és száraz tech-
nológiával falak erősítésére, fal-
varrásra, falsarkok bekötésére, 
repedések javítására, fafödémek 
falakhoz történő kihorgonyzására 
alkalmasak.

MAPEI BETONJAVÍTÓ 
ANYAGOK PASSZIVÁLÓK ÉS 
SIMÍTÓANYAGOK
1. A betonjavításhoz általános-
ságban az alábbiakat kell előze-
tesen tisztázni:
A beton tapadószilárdságának 
legalább 1,5 N/mm²-nek kell len-
nie. Ennél kisebb érték esetén a 

Ha a szabványos betonta-
karás nem biztosítható, úgy 
megoldást jelent a kató-
dos védelem MAPESHIELD  
rendszerrel.

A b etonjavítást úgy 
kell  elvégezni ,  hogy 
ha az eredeti  szer-

kezet b etontakarása 
nem volt szaványos , 

ezt a problémát utóla-
gosan meg kell  olda-

nunk . 
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javítóanyag (betonjavító habarcs) 
nem tapad meg hosszútávon! A 
tapadószilrádság értékét előzetes 
tapadásméréssel ellenőrizzük.
Ismernünk kell továbbá a beton 
szilárdságát, a betontakarás vas-
tagságát, a betonvasak állapotát, 
s hogy milyen mélységű a beton 
karbonátosodása.
A tartószerkezet tervezőnek 
mindezeket megismerve kell 
meghatároznia, hogy milyen jel-
legű helyreállítást, javítást javasol. 

2. Egy példa betonjavításra a 
munkafázisok sorrendjében:
Felületelőkészítés:
A laza, máló részeket el kell tá-
volítani, a beton és acélbetétek 
felületét le kell tisztítani, például 
homokszórással. A beton visz-
szavésésének mélysége függ a 

karbonátosodás mértékétől. A 
betonjavításhoz 5 mm-es felületi 
érdességet kell létrehozni. 

Betonacélok védelme:
A kilátszódó betonacélo-
kat MAPEFER 1K korróziógát-
ló habarccsal kell lekezelni. A 
MAPEFER 1K felhordása előtt a 
betonacélokat a teljes rozsdáso-
dott szakaszon fel kell tárni, és 
azokat körbe kell vésni. A vasakat 
homokszórással, vagy drótkefé-
vel meg kell tisztítani minden 
rozsdától, lehetőleg a fémtiszta 
felületig. A MAPEFER 1K-t két ré-
tegben, ecsettel kell felhordani, 
összesen kb.  2 mm vastagságban.

Betonjavítás:
A betont vízzel kell telíteni, majd 
mattnedves fázisban fel kell hor-

dani a betonjavító habarcsot,  A 
PLANITOP vagy a MAPEGROUT 
termékcsaládból választhatunk 
terméket a betonszilárdság alap-
ján. 

Betonsimítás
Ehhez a feladathoz elsősorban 
a  szerkezet igénybevételétől 
függően, valamint esztitétikai 
szempontok szerint választha-
tunk terméket a PLANITOP ter-
mékcsaládból vagy a következő 
anyagok közül: MONOFINISH, 
MAPEFINISH, MAPEFINISH HD.  
A simítóanyagot az előzetesen 
megtisztított és előnedvesített 
(mattnedves) felületre kell felhor-
dani az előírt rétegvastagságban.

Miután betekintettünk a tartó-
szerkezetek helyreállításának le-
hetőségeibe, cikkemben szeret-
ném bemutatni a falak nedvese-
dési problémáinak megoldásait 
Mapei termékekkel. 

FALAK NEDVESEDÉSI 
PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSAI
Az épületek korától függetlenül 
előforduló problémakörről van 
szó, de történelmi épületeink 
esetén szinte rendszeresnek te-
kinthető a falak, szerkezetek ned-
vesedése.
Ezekben az esetekben legtöbb-
ször az okozza a problémát, hogy 
az építés idejében nem alkalmaz-
tak vagy nem  olyan átfogó szi-
getelési megoldást alkalmaztak, 
mint napjainkban, s az így már 
nem képes ellátni funkcióját. 
A megoldás az utólagos vízszi-
getelés. Éppen ezért, fontos tud-
nunk, hogy a megfelelő eljárás 
kiválasztása során szinte mindig 
műszaki kompromisszumot is 
kell kötnünk. A szigetelési meg-
oldás kiválasztása, mint minden 

A Mapei termékek a beton-
javítás minden fázisában megoldást nyújtanak.

ÉPÜLET FELÚJÍTÁS
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vízszigetelés esetén az épület és 
ezzel együtt az épületszerkezetre 
ható vízterhelés meghatározásá-
val kezdődik, melyhez előzetesen 
alapos vizsgálatokat kell végezni. 

1. Utólagos falazatszigetelés 
Mapei injektáló anyagokkal
A Mapei megoldások vegyi szi-
getelési eljrások, melyek során a 
falba készített furatokba olyan, 
folyékony halmazállapotú vegyi 
anyagot juttatnak, melynek ve-
gyületei a falazatba felszívódva 
módosítják a pórusszerkezet tulaj-
donságait:
- Hidrofóbizálják, azaz víztaszítóvá 
teszik a kapillárisok belső felüle-
tét, ezzel megszakítva a kapilláris 
emelkedést. 
- Eltömítik a kapillárisok kereszt-
metszetét, ezzel gátolva a kapillá-
ris emelkedést.

A vegyi szigeteléseket a következő 
két technológiával lehet a falazat 
belsejébe juttatni:
-  Gravitációs eljárással.
- Injektálás nyomással (alacsony 
vagy magas nyomáson), pakkere-
ken (szelepes csonkokon) keresz-
tül.

Utólagos szigetelés „hidrofobizá-
ló” injektálással:
A hidrofibizáló termékek, szili-
kon vagy szilán és sziloxán bázisú 
anyagok, melyek lehetnek folya-
dék vagy krémes emulzió formá-
jában is. Általában a szigetelési 
sík magasságában injektálják a 
falazatba. 
Ilyen hidrofobizáló injektáló anyag 
a MAPESTOP mikroemulziós in-
jektálószer, amely alkalmas kő, 
tömör tégla, tufa és vegyes falaza-
tok vagy üreges beton blokkokból 
készült falazatok utólagos szigete-
lésére is.

A hidrofobizáló injektálás tech-
nológiája:
Ha a keveréket alacsony nyomású 
injektáló rendszerrel injektálják, 
az injektálógép és a bedolgozás 
típusától függően egy sorozat
15-16 mm átmérőjű, 5-10°-ban le-
felé irányuló furatot kell készíteni a 
falazatba.
Ha a keveréket lassú diffúziós 
rendszerrel kívánják bejuttatni 
(pl.: MAPESTOP KIT DIFFUSION 
rendszer), akkor 12 mm átmérőjű 
furatokat kell készíteni. A furatok 
mélysége a fal vastagságának 
kb. 2/3-a kell legyen. A furatokat 
15-20 cm-rel a padló vagy a talaj 
szintje felett, egymástól 20-25 cm 
távolságra kell elkészíteni a falazat 
mindkét oldalán.
Olyan falazatoknál, amelyek csak 
egy oldalról hozzáférhetőek, a 
furatokat a szigetelési sík vonalá-
tól két sorba kell elhelyezni, mivel 

a kémiai gátat csak az egyik ol-
dalról lehet injektálni. 60 cm-nél 
nagyobb falvastagság esetén ja-
vasolt a két oldalról történő injek-
tálás!
Az így elkészített furatokat sűrített 
levegővel ki kell tisztítani és az in-

A z  u t ó l a g o s  s z i g e -
t e l é s e k r e   s z á m t a l a n 

t e c h n o l ó g i a  k í n á l -
k o z i k  é s   a z  i s  e l -

m o n d h a t ó ,  h o g y  e z e k 
k ö z ü l  k ö r ü l t e k i n t ő e n , 

a z  é p ü l e t s z e r k e z e t 
á l t a l  b i z t o s í t o t t  k e r e -
t e k  k ö z ö t t  k e l l  k i v á -
l a s z t a n i  a  m e g f e l e l ő 
m e g o l d á s t .  A  t a p a s z -

t a l a t t a l  r e n d e l k e z ő 
s z i g e t e l ő  s z a k m é r n ö k  
f e l a d a t a  é s  f e l e l ő s s é -
g e  a  m e g f e l e l ő  s z a k -
m a i  m e g o l d á s  k i v á -

l a s z t á s a . 
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jektáló csonkok elhelyezése után 
a MAPESTOP vízzel higított keve-
rékét alacsony nyomású injektá-
lógéppel lassan kell beinjektálni. 
A MAPESTOP mikroemulzió kis, 
20-60 μm méretű részecskéinek 
köszönhetően képes nagyon mé-
lyen behatolni a felszivárgó ned-
vességnek kitett falazatba, hogy 
egy hatékony, tartós, vízszintes, 
kémiai gátat képezzen.
Üreges téglafalak vagy szabály-
talan elemekből falazott szerke-
zetek esetében alkalmazható a 
MAPESTOP CREAM monomer 
szilánból készült, oldószermentes, 
használatra kész hidrofobizáló gél. 
Könnyen alkalmazható, rendkívül 
hatékony és tartós megoldás.
Az eljárás hasonló, mint a 
MAPESTOP emulzió esetében:
A terméket egyszerű fúróberen-
dezéssel a falazatba fúrt vízszin-
tes furatsorba kell injektálni kézi 
kinyomópisztoly használatával (pl. 
Mapei Gun 600 Pro). 
A MAPESTOP CREAM beinjektálá-
sa után szétterjed a falazaton be-
lül, és víztaszító gátat képez, amely 
megállítja a felszálló nedvességet.

A MAPESTOP CREAM 600 ml-
es tubusos kiszerelése és a kivi-
telezéshez szükséges egyszerű 
eszközigény lehetővé teszi, hogy 
kisebb lakóépületeknél szakkivite-
lező hiányában saját magunk is el 
tudjuk végezni a falazat utólagos 
szigetelését! 

Utólagos szigetelés „pórustömítő” 
injektálással
A falazatban levő pórusok, repe-
dések vagy akár üregek eltömí-
tésére többféle anyagot is hasz-
nálnak, attól függően, hogy mi a 
feladat. Injektálásra nem csupán 
utólagos szigetelés kialakítása 
miatt lehet szükség, hanem a 
szerkezet integritásának helyre-
állítása, konszolidálása miatt is. 
Ezeket részletesebben most nem 
tárgyaljuk, hiszen nem a szigetelés 
a feladatuk, de az utólagos szige-
telés előtt elengedhetetlen, hogy 
ezeket is elvégezzük! Erre a célra 
(az üregek, repedések kitöltése) 
leginkább cement és mikroce-
ment emulziókat, esetleg epoxy 
gyantákat alkalmaznak, mivel 
ezeknek, megszilárdulva, teher-

ÉPÜLET FELÚJÍTÁS

Furatkép szabályos falazóelemek esetén.
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viselő képességük is van, vagyis a 
falazat hiányosságait pótolják.

A vízszigetelési céllal készülő pó-
rustömítő injektálás alapvetően 
kétféle lehet: 
- vízszintes gát készítése (hasonló-
an a hidrofobizáló injektáláshoz)
- teljes falszakasz, faltömb pórusa-
inak tömítése injektálással. 

Erre a célra leginkább akrilát géle-
ket alkalmaznak, mint a MAPEGEL 
SYSTEM E/100, melyek három 
komponensből állnak:
– MAPEGEL E/100 1. komponens = 
akril polimer vizes oldatban;
– MAPEGEL E/100 2. komponens = 
edző vizes oldatban;
– MAPEGEL E/100 3. komponens = 
por, kötésgyorsító só

A három komponenst gyártói uta-
sítás szerinti arányban kell össze-
keverni, a kívánt reakcióidő függ-
vényében. A reakcióidő, vagyis a 
gélesedési idő a komponensek 
arányával és az oldat hígításával 
szabályozható.

Alacsony viszkozitásának kö-
szönhetően a MAPEGEL SYSTEM 
E/100 képes könnyen behatolni a 
mikropórusokba és a kis repedé-
sekbe, ezáltal tökéletesen eltömíti 
azokat.
Megkötése után a MAPEGEL 
SYSTEM E/100 nagymértékben 
rugalmas, vízzáró és kitűnő vegyi 
ellenálló képességű a főbb szer-
ves és szervetlen folyadékokkal 
szemben.

Utólagos szigetelés háttérinjek-
tálással
A fátyol vagy háttérinjektálás so-
rán szintén akrilátgél injektálása 
történik.  Ilyen esetben a szerkezet 
mögötti térbe injektálunk, és ké-
szítünk folytonos vízzáró réteget. 
Az utólagos szigetelések is, mint 
minden szigetelési munka szak-
értelmet kíván. A megfelelő tech-
nológia kiválasztását és az egyéb 
kiegészítő feladatok meghatáro-
zását körültekintő és alapos diag-
nosztikai vizsgálatok előzik meg!  
Utólagos szigetelési problémával 
kérje szakember segítségét! 

UTÓLAGOS SZIGETELÉSI 
MEGOLDÁSOK

Mechanikai eljárások:
Az egyik mechanikai 
eljárás során a falaza-
tot szakaszosan kibont-
ják, majd a szigetelést 
szakaszosan építik be, s ezt
követően szintén szaka-
szosan kerül sor a fal hely-
reállítására.
Az eljárás előnye, hogy 
teljes értékű szigetelés 
készíthető vele, illetve ha-
gyományos munkafázi-
sokat igényel. Ugyanakkor 
hátránya, hogy részben a 
habarcs zsugorodása mi-
att, repedések, szerkezeti 
károk keletkezhetnek a 
módszer kivitelezése során.

Egy másik mechanikai 
megoldás lényege, hogy 
a falazat szakaszos át-
fűrészelésével a falazat 
alsó síkján szakaszosan 
szigetelő lemezeket he-
lyeznek be, majd kiékelés 
után, a vágat szakaszos ki-
injektálásával állíják helyre 
a falazat folytonosságát.  
Ennek az eljárásnak a 
hátrányai között említik, 
hogy a vágat magassága 
több ízben nem egyezik 
a padlószigetelés ma-
gasságával, és a vágat-
ba helyezett szigetelés 
anyaga gyakran eltérő a 
padlószigetelés anyagától, 
ami statikai kérdéseket vet 
fel (pédául boltozatok old-
alnyomása). 

A harmadik módszer az 
acéllemez beütés. Ennél 
a megoldásnál a falazat-
ba speciálisan kiképzett, 
egymásba kapcsolódó 
acéllemezeket préselnek 
be szakaszosan. Olyan fala-
zatoknál lehet alkalmaz-
ni, ahol a falazóelemek 
közötti vízszintes fugák 
szabályosak, azonos sík-

Furatkép szabálytalan falazóelemek esetén.
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2. Két konkrét példa falazott szer-
kezet utólagos vízszigetelésére 
Mapei megoldásokkal
Talajszint alatti helyiségek belső 
oldali vízszigetelése talajnedves-
ség ellen
A belső oldali vízszigetelés ese-
tén olyan vízszigetelő bevonatok, 
szigetelő iszapok jöhetnek szóba, 
amelyek negatív oldali víznyo-
másnak is ellenálnak. Téglafalak 
esetében ezen kívül a vízszige-
telés felhordása előtt PLANITOP 
HDM MAXI, nagy duktilitású, 
puccolán reakciójú, szálerősí-
téses kiegyenlítő habarcsot is 
kell alkalmazni. Erre hordjuk fel 
a  szigetelő habarcsot, például a 
MAPELASTIC FOUNDATION-t. A 
falazat belső oldali szigetelését 
ebben az esetben is egy vízszin-
tes vízgát kialakítása mellett kell 
elvégezni, amely hidrofobizáló, 
például MAPESTOP,  vagy pórus-
tömítő, például MAPEGEL UTT, 
illetve MAPEGEL E/100 gélinjek-

tálással alakítható ki, épületszer-
kezettől függően, megválasztott 
magasságban. A belső felület-
képzéshez 2 cm vastagságban 
POROMAP szárítóvakolat rend-
szert alkalmazzunk. 

Szigetelési munkálatok a talaj-
szint feletti szerkezetekben fel-
szívódó talajnedvesség ellen
Talajszint feletti szerkezetek ese-
tén a falak vízszigetelését a fen-
tiek szerint kell megoldanunk, de 
ugyanakkor fontos a falazat és az 
aljzat szigetelését felületfolytono-
san kialakítani.
Az aljzat szigetelésére egy, a 
szerelőbetonra lefektetett, ha-
gyományosan az újépítés során 
is alkalmazott, bitumenes víz-
szigetelő lemezt alkalmazzunk, 
amilyen például a POLYGLASS 
TREND HS modifikált bitumenes 
lemez.  

ban futnak! Az eljárás fal-
vastagsági korlátja 50 cm. 
Kivitelezése során előfor-
duló probléma lehet, hogy 
a lemezek a sajtolás köz-
ben sérülnek, ezért nem 
tudnak egymáshoz kap-
csolódni, illetve a falszigete-
lés síkja általában nem 
azonos a padlószigetelés 
síkjával, ezért a síkok között 
függőleges szigetelés is 
szükséges, bár ez más me-
goldásoknál is szükségessé 
válhat. További kérdés még 
az eljárással kapcsolatban 
a fémlemezek korróziója, 
illetve a páralecsapódás a 
fémen.

Vegyi szigetelések
A vegyi szigetelések során 
a falba készített furatok-
ba olyan folyékony hal-
mazállapotú vegyi anya-
got juttatnak, melynek 
vegyületei a falazatba 
felszívódva módosítják 
a pórusszerkezet tulaj-
donságait. Ezt az eljárást 
cikkemben részletesen is-
mertettem.

Elektrokinetikus eljárások
Az elektrokinetikus el-
járásokat viszonylag ritkán 
alkalmazzák. Ennek a me-
goldásnak az a lényege, 
hogy a kapillárisokban 
felszívódó nedvesség elek-
trokinetikai tulajdonságait 
használva szorítják vissza a 
falnedvességet. 
Külső egyenfeszültség ha-
tására a vízáramlás iránya 
megfordítható a falban, 
mivel az elektroozmoti-
kus vízáramlás során a víz 
a negatív pólus (katód) 
irányába mozog.
Az eljárás leginkább híg 
oldatokban működőképes. 
Az így megoldott víz-
szigetelés karbantartást és 
szakképzett felügyeletet 
igényel!

Háttér- vagy fátyol injektálás technológiájának sematikus 
rajza 
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A keresztrejtvény megfejtése Radnóti Miklós egy versének első 
két sora. 
Fejtse meg a rejtvényt, és a megfejtést küldje vissza a címünkre 
a Mapei Krónikához mellékelt, ingyenesen visszaküldhető 
képeslapon.

A megfejtést e-mailben is elküldheti a kronika@mapei.hu 
címre. 

Beküldési határidő: 2020. 
augusztus 25. 
A szerencsés nyertes ajándéka  egy 
Mapei fürdőlepedő szett (a kép 
csak illusztráció). 

Előző rejtvényünk nyertese:
Németh István, Budapest
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MAPEI 
hőszigetelés

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

Rendszer  
minden szín 
alatt.

MINŐSÉG + KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSI KÉPESSÉG + TARTÓSSÁG

hoszigeteles.mapei.hu


