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A TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK
FOGADÓSZERKEZETEINEK KIALAKÍTÁSA
A szigetelés aljzatának követelményei
A talajnedvesség elleni szigetelés aljzatát:







C. 12. minőségű betonból készítsék és legalább 6 cm vastag legyen,
felületét léccel lehúzás után fasimítóval kell lesimítani,
a függőleges falfelületeket simára kell dörzsölni, vagy vakolni,
a betonfalak kavicsfészektől és kiálló szemcséktől mentesen készüljenek,
ha a talajvíz agresszív, akkor annak ellenálló betonból készítsék,
a csatlakozó szerkezetek eltérő mozgása esetén arra kialakított dilatáció készüljön.

A rétegvíz és talajvíznyomás elleni szigetelésnek:








az összes mögöttes épületszerkezetet meg kell védenie a talajvíz hatásától,
összefüggő és folytonos (hézagmentes) szerkezetként kell készülnie,
mindig két szilárd, elmozdulás menetes, szerkezet közé kell beszorítani,
a hidrosztatikai terhelést minden esetben az erre méretezett épületszerkezet veszi fel,
a rá ható (egyenletes nyomó) terhelést a szigetelőérték romlása nélkül kell elviselnie,
a felső síkját a mértékadó szint fölé kell felvezetni, onnan már talajnedvesség elleni
szigetelést elegendő készíteni
az aljzata a talajvíz esetleges agresszivitásának legyen megfelelő módon ellenálló.

A talajvíznyomás elleni szigetelés aljzatát:









szilárd, elmozdulás mentes, térfogatállandó módon kell megépíteni,
legalább 10 cm vastag C. 16 minőségű vasalt aljzatbetonból készítsék vagy
legalább 12 cm vastag kisméretű téglából 2,5 m-ként erősítő pillérrel, legalább 4,0 mként, a szélektől 25-30 cm-re, osztóhézagokkal falazva, alul csúsztató lemezre állítva
készítsék
betonaljzat esetén kavicsfészektől és kiálló szemcséktől mentesen, simítva,
téglafalazat esetén vakolt, vagy dörzsölt (simított) felülettel kivitelezzék,
tiszta, pormentes legyen és bitumenes oldattal megfelelően alapozzák,
a talajvíz esetleges agresszivitásának ellenálló betonból vagy téglából készítsék
a csatlakozó szerkezetek eltérő mozgása esetén megfelelő dilatációval tervezzék

Külső teknőszerű elrendezésben készülő tartószerkezet:
A szigetelés tartófala akkor megfelelő, ha legalább 12 cm vastag és állékonyságát 2,53,0 m-ként erősítő pillérek falazásával teszik megfelelővé. Ezek mérete min. 12 cm-el kell, hogy
meghaladja a fal vastagsági méretét.
A szigetelés tartó falat 4,0 m-ként csupaszlemez sáv betétekkel osztani kell és a fal alá is
kettős csúsztató sávot kell tenni. Ez a táblákra osztás biztosítja a földvisszatöltéskor a tartófal
törés veszélye nélküli, szakaszos elmozdulását, a szigetelés megfelelő beszorítását.
A szigetelést mind a vízszintes és függőleges felületeken, valamint a csomópontokban,
két szilárd szerkezet közé kell beépíteni. A beszorító felületi nyomás az oxidbitumenes
lemezeknél az 500 kN/m2 (5 kp/cm2) értéket nem haladhatja meg, de minimális értéke 10 kN/m2
(0,1 kp/cm2) legyen.
Belső teknőszerű elrendezésben készülő ellenszerkezet:
A szigetelés beszorítása, ha szerkezeten belül utólag készül a szigetelés, erre méretezett
falazott, vagy vasalt-betonozott megoldással készüljön. A falazott szerkezet esetén a felső síkon
kiékeléssel kell biztosítani annak szilárdságát. A tartószerkezet felszívódó nedvesség elleni
védelmét tömítő-vegyszeres betondugóval (vegyi falszigeteléssel, vegyi adalékkal) kell
megoldani.
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A szigetelés felvezetésének mértéke:
A mértékadó talajvízszint a szabványosan számított legfelső szint, amelynél a talajvíz feljebb nem
juthat. A teljes szárazsági követelmény esetén ez kb. 50-60 cm-rel van magasabban, mint a
becsült maximum értéke.
A talajvíz elleni szigetelést a mértékadó talajvízszintig kell készíteni, ezen sík felett már
talajnedvesség elleni szigetelés készíthető. A szigetelést tartó, illetve a védő fal szerkezetet kb.
30 cm-el feljebb kell elkészíteni. A lábazati szigetelést 30 cm-re kell a terepszint fölé vezetni.

A szigetelés véglezárásának megoldása:
A tartószerkezet gyengítése nélkül és annak kismértékű (számításba vett) gyengítésével egyaránt
megoldható a szigetelések felső csatlakozása-lezárása. A lényeg az, hogy a szigetelés-végek ne
tudjanak a tartószerkezettől elválni, lecsúszni.

A dilatációs hézagképzés elvei szigetelést védő fal esetén:
A szigetelést védő falszerkezetnél a saroktól kiindulóan kettős bitumenes csupaszlemez
csúsztatóréteggel elmozdulást biztosító megoldást kell készíteni. Ennek célja az, hogy a
szigetelést védő fal, törés nélkül, tudjon a teherhordó falszerkezethez szorulni, amikor a
földvisszatöltés során oldalnyomást kap.

A szigetelési sík törésének geometriai szabályai:
A talajvíz elleni szigetelést lehetséges teknőszigetelésként, előre megépített szigetelést tartó
falra, illetve utólagos szigetelésként, megépített tartószerkezetre kivitelezni. Mindkét esetben más
megoldású a szigetelés hajlatcsatlakozása. A külső oldali szigetelés felvezetés csatlakozásának
biztonsága érdekében ajánlott az ábrán is látható, beszorító erőt adó megoldás kivitelezése.
A belső teherhordó falak esetében az alaplemezt vastagítani szükséges, hogy elkerülhessük a
szigetelések túlzott terhelését. Ezen túlmenően a szigetelés toldása-vértezése a szélső sávban
ajánlott, elsősorban a lemezek átfedésével, kettőzésével.
A szintkülönbségek áthidalása egyszerű ferde átmenetekkel nem mindig lehetséges. Célszerű
az ábrákon látható alapelvek betartásával tervezni az alapokat, hiszen az esetleges megcsúszás,
vagy lemozdulás a szigetelés megszakadásával jár. Különösen fontos ez a nagyobb, 1,00 méter
feletti szintkülönbségek esetén.

A szigetelés véglezárása a terepszinten, illetve annak közelében:
Ritkán alkalmazott megoldás, amikor a szigetelést a terepszint fölé nem vezetik fel (holland
módszer), ezt nem ajánljuk. Ezt a megoldást csak akkor alkalmazzák, amikor a falazott szerkezet
egyben falburkolat is, tehát vakolatlan klinker téglafal esetén. Itt is alapelv, hogy a csapóeső ne
juthasson a szigetelés mögé, tehát a csatlakozást falhoronyba be kell szorítani, le kell zárni.
A leginkább elterjedt megoldás, amikor a szigetelést tartó, esetleg védő, falszerkezet tetejére a
szigetelést kihajtják, majd innen a falra visszavezetve készítik el a lábazati szigetelést. Ekkor
külön lábazati védelem (kő vagy műkő) és hőszigetelés is készül.
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A TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK
FOGADÓSZERKEZETEINEK KIALAKÍTÁSA

®

A SZIGETELÉS HELYZETE A TEHERHORDÓ SZERKEZETHEZ KÉPEST

KÜLSŐ TEKNŐSZERŰ ELRENDEZÉSBEN :
a
b
c

a
b
c
a

TEHERHORDÓ SZERKEZET

b

VÍZSZIGETELÉS

c

SZIGETELÉST VÉDŐ FAL

- A szigetelés kiegészítő szerkezetekre,
(aljzatbeton ill. szigetelést tartó falra)
fektetve készül !
- Teherhordó szerkezet és szigetelés
közti szakasz ált. 0.1 KP/cm2 szorítás !

BELSŐ TEKNŐSZERŰ ELRENDEZÉSBEN :
- vízszintes falszigeteléssel :

- tömítőszeres betondugóval lezárva
a felszívódó nedvesség ellen :

a
b
c

a
b
c
a

TEHERHORDÓ SZERKEZET

b

VÍZSZIGETELÉS

c

SZIGETELÉST VÉDŐ FAL

- Az épület tartószerkezeteire
fektetett szigetelés beszorító
ellenszerkezettel rögzítendő!
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®

A SZIGETELÉSI FELVEZETÉSÉNEK MÉRTÉKE ÉS A VÉGLEZÁRÁS ELVE

SZIGETELÉS FELVEZETÉSÉNEK MÉRTÉKE :

a

>30cm

b
b

TEHERHORDÓ SZERKEZET

b

VÍZSZIGETELÉS

c

SZIGETELÉST TARTÓ FAL,
VASALT ALJZATBETON

TALAJSZINT
MÉRTÉKADÓ
TALAJVÍZSZINT

A

c

a

B C

- ÚTÓLAGOS SZIGETELÉS ESETÉN :

>30cm

- TEKNÕSZERÛ SZIGETELÉS
ESETÉN :

A = TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI SZIGETELÉS
B = TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS
C = CSAPÓESÕ ELLENI LÁBAZATSZIGETELÉS

- Szigetelés a nedvességhatás várható maximuma fölé min. 30 cm-re vezetendõ fel.

VÉGLEZÁRÁS ELVI CSOMÓPONTJAI :
A SZERKEZET GYENGÍTÉSÉVEL :

A SZERKEZET GYENGÍTÉSE NÉLKÜL :
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®

A SZIGETELÉST TARTÓ SZERKEZETEK KIALAKÍTÁSA, DILATÁCIÓJA

DILATÁCIÓS HÉZAGKÉPZÉS ELVE :
- ÁLLANDÓ FELSZERKEZET - TEHER ESETÉN :

< 8.00 m

< 8.00 m

c
e
>0.5 m

b
d
a

a

TEHERHORDÓ SZERKEZET

b

VÍZSZIGETELÉS

c

SZIGETELÉST VÉDÕ FAL

d

VÉDÕFAL DILATÁCIÓJA < 8.00 m-ENKÉNT

e

SZERKEZETI DILATÁCIÓS HÉZAG

SZIGETELÉST TARTÓ (VÉDÕ) FAL DILATÁCIÓJÁNAK
ELVI MEGOLDÁSAI :
- FALSAROK DILATÁCIÓJA :

b

c

d

b

d

b

c

d

c

d

- FALSZAKASZ DILATÁCIÓJA :

DILATÁCIÓS SÁVOK BITUMENES LEMEZBÕL ( KSZ. : 25 cm )
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®

A SZIGETELÉSI SÍK TÖRÉSÉNEK GEOMETRIAI SZABÁLYAI
- FENÉKSZIGETELÉS ÁTVEZETÉSE
TERHELT SÁVBAN :

- TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI FAL- ÉS
PADLÓSZIGETELÉS CSATLAKOZÁSÁNAK
BESZORÍTÁSA :

ÁTVEZETÉS

TOLDÁS

TOLDÁS

~60cm

45°

20°

- LEJTÕS ÉS LÉPCSÕS TEKNÕ FENÉKSZIGETELÉSE :
a. CSEKÉLY LEJTÉS ESETÉN : 2-3 %

1 : 50

1 : 50

30°

b. 1,00 m-ES SZINTKÜLÖNBSÉGIG :

~30°
c. 2,0 - 3,0 m-ES SZINTKÜLÖNBSÉGIG :

45°

15%
~80cm
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®

A SZIGETELÉS VÉGLEZÁRÁSÁNAK RÉSZLETEI

FALHORONYBA ÉKELÉSSEL :
a
c

min. 6cm
5%
min. 10cm

b

~20°

a

FALHORONY : MIN. 6×10 cm MÉRETÛ BEÉKELÉSHEZ

b

ELÕREGYÁRTOTT BETON FEDKÕ

c

ELASZTIKUS KITT

FELÜLETI BESZORÍTÁSSAL :
c

b
a

F.5

a

FELÜLETI BESZORÍTÁS : MIN. 3 SOR TÉGLA

b

BITUMENES LEMEZEK VÉGLEZÁRÁSA TÉGLA VÉDÕSORRAL

c

ELASZTIKUS KITT KIÖNTÉS

TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉSEK
A felszívódó nedvesség a védelem nélküli épületszerkezetekbe, az építőanyagokba felszívódva
károsító hatást fejt ki. Akkor beszélhetünk talajnedvességről, ha a talajszemcsék közötti üregeket
és hézagokat nem tölti teljesen ki a víz, hanem az csak a szemcsékhez kötötten van jelen. A
talajnedvesség elpárolgása a felette (mellette) lévő épületszerkezeteket nedvesíti, ez a talajpára
(nedvesítő) hatása.
A talajnedvesség elleni szigetelés készülhet



teknőszigetelésként, ha a szigetelést tartó (tégla)falra belülről készítik,
szerkezeti falon utólag készítve és szigetelést védő fallal (hőszigeteléssel) megvédve

A talajnedvesség elleni szigetelésnek





mindig összefüggőnek és felület-folytonosnak kell lennie,
az összes épületszerkezetet meg kell védenie a talajnedvesség káros hatásától,
egyenletesen megoszló terhelést kell kapnia, ez a szigetelés síkjára merőleges legyen,
a függőleges szigetelést (és védelmét is) a terepszint fölé kell felvezetni, legalább 30 cmre.

A nedves üzemű helyiség padlója alatt célszerű erre méretezett külön használati víz elleni
szigetelést is készíteni, például bevonatszigeteléssel !

Általános rétegfelépítés vízszintesen
- padlóburkolat (általában ragasztott, vagy habarcsba ágyazott hidegpadló)
- a padlóburkolat simított beton aljzata (ez legalább 6 cm és C.12 minőségű legyen)
- a szigetelés mechanikai védelmére 1-2 réteg PE fólia védelem szükséges
- ha hővédelem is készül, akkor legalább 8 cm hőszigetelés
- ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemez szigetelés
- hideg bitumenmáz kellősítő alapozás
- aljzatbeton fasimítóval simítva, legalább 6 cm vastag és legalább C-12 minőségű
legyen.

Általános rétegfelépítés függőlegesen
Teknőszigetelés esetén ( a szigetelést tartó falra készül a talajnedvesség elleni szigetelés)
-

a szigeteléssel megvédett szerkezeti fal (falazott vagy vasbeton)
3 cm védő-beszorító habarcsréteg (csak falazott fal esetén)
2 réteg PE fóliavédelem (vasbeton fal esetén), vagy 1 réteg PP filc
ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemez szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítő alapozás (pl. ISO Primer)
erősítő pillérekkel falazott szigetelést tartó fal, dilatálva, dörzsölve
földvisszatöltés (a szerkezet megépítése után)

Utólag készülő szigetelés esetén (a teherhordó falszerkezet elkészítése után készülő
talajnedvesség elleni szigetelés esetén)
-

szigeteléssel megvédett falszerkezet, simított vagy vakolt felülettel
hideg bitumenmáz kellősítő alapozás (pl. ISO Primer)
hegeszthető modifikált bitumenes lemez szigetelés
3 cm védő-beszorító réteg (téglafal esetén hátkiöntő habarcs)
a szigetelést védő szerkezet, téglafal vagy 8 cm extrudált PS hab tábla
földvisszatöltés szakaszosan, esetleg szivárgó drén kiépítése.
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Ajánlott bitumenes lemezek:
Az ISO-LINE ZRT. által ajánlott bitumenes lemezek típusa a rétegrendeken egyszerűen
megtalálható.
A javasolt vízszigetelő lemezek műszaki paraméterei
Az egyes ISO-LINE vízszigetelő termékek műszaki adatlapjai csatoltan megtalálhatóak. Az
adatlapok a rétegrendi oldalakról könnyen elérhetőek.
A földszinti padló esetén egy réteg ISO-LINE hegeszthető modifikált bitumenes lemez is elegendő
lehet, azonban az állandó tartózkodásra, esetleg nedvességre érzékeny anyagok tárolására
szolgáló pince padló és az oldalfalának szigetelése esetén már legalább két réteg szigetelés
ajánlott az időben változó nedvességterhelés miatt ( felszínről szivárgó víz időszakos víznyomást
is okozhat, emelkedő talajvízszint, csatornacső törése esetén helyi vízterhelés lehetséges ).
Védőrétegként figyelembe vehető egy (esetleg két) réteg polietilén fólia vagy egy réteg TYPAR
PP filc.

A szigetelés aljzatának követelményei
A talajnedvesség elleni szigetelés aljzatát:







C. 12. minőségű betonból készítsék és legalább 6 cm vastag legyen,
felületét léccel lehúzás után fasimítóval kell lesimítani,
a függőleges falfelületeket simára kell dörzsölni, vagy vakolni,
a betonfalak kavicsfészektől és kiálló szemcséktől mentesen készüljenek,
ha a talajvíz agresszív, akkor annak ellenálló betonból készítsék,
a csatlakozó szerkezetek eltérő mozgása esetén arra kialakított dilatáció készüljön.

A részletek kialakítása
Az ISO-LINE szigetelést a rétegrendi javaslatok figyelembevételével és a megfelelően kiválasztott
anyagokkal kell megépíteni. A szigetelésre ható felületi nyomás a 700-1000 kN/m2 értéket nem
haladhatja meg. A szigetelőanyagfajtáktól függő konkrét nyomás-értékek az ÉMSZ
Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelveinek 4.5 pont 1.
táblázatában megtalálhatóak.
Az ISO-LINE szigetelésnek a felületeken, a sarkokban, az éleken és a hajlatokban jól és
szorosan feküdjön, egységes összefüggő felületet alkosson. A szigetelést a hajlatoknál és a
sarkoknál,
csak
R = 4 cm sugarú hajlattal kiképzett aljzatra lehet kivitelezni. A 4 mm, vagy vastagabb hegeszthető
bitumenes lemezeket 45°os, legalább 5 cm átlóhosszúságú ékkel készített hajlatra is lehet
kivitelezni.
A szigetelést védő réteget a szigetelés elkészítése után rögtön el kell helyezni, hogy a további
munkák végzése során a szigetelést megvédje a káros mechanikai hatásoktól és a
szennyeződéstől, egyben egy elválasztó-csúsztatóréteget is biztosítson. A szigetelés védelmét
megspórolni nem szabad, mer a védtelen szigetelés könnyen sérülhet és szennyeződhet !
Az ISO-LINE szigeteléshez kapcsolódó segédanyagok és szerkezetek kialakítása feleljen meg az
arra kidolgozott szabványnak vagy műszaki feltételeknek.
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Javasolt kivitelezési technológia
A szigetelési munkák csak száraz időben végezhetők, amikor a levegő és az aljzatok
hőmérséklete is meghaladja a +5 ° C hőmérsékletet, illetve ha a munkakezdés előtt 12 órán át a
léghőmérséklet legalább +5 ° C volt.
Kellősítés száraz aljzat esetén: tisztítás és portalanítás után egy réteg hideg bitumenmázzal
kell bevonni.
Kellősítés szerkezeti nedves aljzat esetén: egy réteg emulziós bitumenes alapozóval (pl.
ISO-PRIMER) kell végezni.
Az ISO-LINE szigetelés valamennyi rétegének hólyag- és ráncmentesnek kell lenni. A bitumenes
lemezeket teljes felületen kell az aljzathoz és egymáshoz rögzíteni (ragasztani illetve lánggal
hegeszteni). Ha a leterhelés egyenletes, akkor vízszintes felületen elegendő a hegeszthető
modifikált bitumenes lemezek toldásait vízhatlanul összehegeszteni, de a többi réteget erre már
teljes felületen kell hegeszteni. Függőleges felületen mindig teljes felületen kell a lemezeket
egymáshoz is és a - megfelelően alapozott - felületre is felhegeszteni.
A szigetelő lemezek átlapolásai legalább 10 cm szélesek legyenek. Kétrétegű szigetelés esetén
az egyes rétegek átlapolásait fél lemezszélességgel eltolva kell készíteni. A különböző időben és
egymáshoz csatlakoztatva készülő lemezrétegek vízhatlan összedolgozásának fontos
előfeltétele, hogy a lemezvégződések tiszták, épek és szárazak legyenek, ezért a csatlakozó
lemeztúlnyúlásokat külön védő lemezsávval kell borítani.
Falszigeteléshez való utólagos csatlakozás esetén a vízszintes ISO-LINE falszigetelés túlnyúló,
legalább 15 cm hosszú lemezrétegeit a szennyeződéstől meg kell tisztítani, az esetleges
nedvességet ki kell szárítani.
Vízszintes felületen mindkét irányban fektethetőek az ISO-LINE lemezek, a függőleges felületen
azonban csak függőlegesen helyezhetők el és praktikusan legfeljebb két-három méteres
darabokkal lehet dolgozni.

ISO-LINE Alkalmazástechnika
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Tervezési és Kivitelezési előírások
TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉSEK

T1.1 Talajnedvesség elleni szigetelés
Egy rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szerkesztési elvek
A talajnedvesség elleni szigetelést (felszívódó vagy felszálló talajpára elleni
védelmet) minden olyan helyiség esetében el kell készíteni, ahol azt vagy a
helyiségek funkciója miatti szárazsági követelmény, vagy az alkalmazott padló (illetve
falburkolat) védelme indokolja.
A padlón alkalmazott védelem, ha földszinti, esetleg kiemelt földszinti padló
szigetelését készítik, elegendı lehet egy rétegben elkészítve. Viszont pincepadló,
illetve bármilyen terepszint alatti helyiség padlója, fokozott biztonságú védelmet
igényel.
Ennek alapvetı indoka az, hogy az idıben megváltozó nedvességterhelés mértéke,
amely származhat a hosszú esızés során beszívódó esıvíztıl, idıszakosan
kialakuló rétegvíztıl vagy fal melletti zónában felgyülemlı csapadékvíztıl, esetleg
csatornatörésbıl, egyaránt megköveteli a biztonságos szigeteléskialakítást.
Kivitelezési ismeretek
A talajnedvesség elleni szigetelés alá legalább 6 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint munkahézagot vagy
dilatációt kell kialakítani, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül
egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
Pinceszigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált bitumenes
lemezeinket ajánljuk.
A talajnedvesség elleni szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, a toldások mentén 15 cm széles sávban a toldás
elkészítésekor keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges felületen viszont
teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.

TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS

®

EGY RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

B

V

E
K

A

F

B
E

(Burkolat)

Az igénybevételnek megfelelően tervezett burkolat

(Elválasztó réteg)

0,2 mm PE fólia

V

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>0 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE FIX 4,5

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

K
A
F

teljes felületű
hegesztés

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

(Aljzat)

Legalább 6 cm vastag beton (C.12)

(Kavics feltöltés)

Legalább 20 cm, tömörítve

T1.1

T1.2 Talajnedvesség elleni szigetelés
Egy rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
hıvédelemmel

+

kiegészítı

Szerkesztési elvek
A talajnedvesség elleni szigetelést (felszívódó vagy felszálló talajpára elleni
védelmet) minden olyan helyiség esetében el kell készíteni, ahol azt vagy a
helyiségek funkciója miatti szárazsági követelmény, vagy az alkalmazott padló (illetve
falburkolat) védelme indokolja. A huzamos emberi tartózkodásra szolgáló
helyiségeknél a komfortérzet megköveteli a padló alatti, fal melletti, hıszigetelést. Ezt
az érvényben lévı hıtechnikai szabvány alapján kell számítani. Legkisebb
hıszigetelési vastagságként a 8 cm ajánlható, azonban javasolható a 10-12 cm
érték, hiszen hosszabb távon ez nem változtatható meg.
A padlón alkalmazott védelem, ha földszinti, esetleg kiemelt földszinti padló
szigetelését készítik, elegendı lehet egy rétegben elkészítve. Viszont pincepadló,
illetve bármilyen terepszint alatti helyiség padlója, fokozott biztonságú védelmet
igényel.
Ennek alapvetı indoka az, hogy az idıben megváltozó nedvességterhelés mértéke,
amely származhat a hosszú esızés során beszívódó esıvíztıl, idıszakosan
kialakuló rétegvíztıl vagy fal melletti zónában felgyülemlı csapadékvíztıl, esetleg
csatornatörésbıl, egyaránt megköveteli a biztonságos szigeteléskialakítást.
Kivitelezési ismeretek
A talajnedvesség elleni szigetelés alá legalább 6 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint munkahézagot vagy
dilatációt kell kialakítani, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül
egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
Pinceszigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált bitumenes
lemezeinket ajánljuk. Oxidbitumenes lemezeket ide nem ajánlunk.
A talajnedvesség elleni szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, a toldások mentén 15 cm széles sávban a toldás
elkészítésekor keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges felületen viszont
teljes felülető láng-olvasztásos ragasztás szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
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(Burkolat)

Az igénybevételnek megfelelően tervezett burkolat

(Elválasztó réteg)

0,2 mm PE fólia

(Hőszigetelés)

Terhelhető EPS hab (min. 5 cm)

V

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>0 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE FIX 4,5

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

teljes felületű
hegesztés

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

A
F

(Aljzat)

Legalább 6 cm vastag beton (C.12)

(Kavics feltöltés)

Legalább 20 cm, tömörítve

T1.2

T1.3 Talajnedvesség elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szerkesztési elvek
A talajnedvesség elleni szigetelést (felszívódó vagy felszálló talajpára elleni
védelmet) minden olyan helyiség esetében el kell készíteni, ahol azt vagy a
helyiségek funkciója miatti szárazsági követelmény, vagy az alkalmazott padló (illetve
falburkolat) védelme indokolja.
A padlón alkalmazott védelem, ha földszinti, esetleg kiemelt földszinti padló
szigetelését készítik, elegendı lehet egy rétegben elkészítve. Viszont pincepadló,
illetve bármilyen terepszint alatti helyiség padlója, fokozott biztonságú védelmet
igényel.
Ennek alapvetı indoka az, hogy az idıben megváltozó nedvességterhelés mértéke,
amely származhat a hosszú esızés során beszívódó esıvíztıl, idıszakosan
kialakuló rétegvíztıl vagy fal melletti zónában felgyülemlı csapadékvíztıl, esetleg
csatornatörésbıl, egyaránt megköveteli a biztonságos szigeteléskialakítást.
Kivitelezési ismeretek
A talajnedvesség elleni szigetelés alá legalább 6 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint munkahézagot vagy
dilatációt kell kialakítani, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül
egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
Pinceszigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált bitumenes
lemezeinket ajánljuk. Oxidbitumenes lemezeket ide nem ajánlunk.
A talajnedvesség elleni szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, a toldások mentén 15 cm széles sávban a toldás
elkészítésekor keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges felületen viszont
teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
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(Burkolat)

Az igénybevételnek megfelelően tervezett burkolat

(Elválasztó réteg)

0,2 mm PE fólia

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

V2

(Felső)

ISO-LINE FIX 4,5

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Elast

V1

(Alsó)

ISO-LINE GRUND 3,5

ISO-LINE GRUND 3,5
Plast

ISO-LINE GRUND 3,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

K
A
F

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

(Aljzat)

Legalább 6 cm vastag beton (C.12)

(Kavics feltöltés)

Legalább 20 cm, tömörítve

T1.3

T1.4 Talajnedvesség elleni szigetelés egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel
Rétegfelépítés függılegesen
Szerkesztési elvek
A talajnedvesség elleni szigetelést (felszívódó vagy felszálló talajpára elleni
védelmet) minden olyan helyiség esetében el kell készíteni, ahol azt vagy a
helyiségek funkciója miatti szárazsági követelmény, vagy az alkalmazott padló (illetve
falburkolat) védelme indokolja.
Bármilyen terepszint alatti helyiség padlója és oldalfala, fokozott biztonságú védelmet
igényel. Pinceszigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált
bitumenes lemezeinket ajánljuk.
Ennek alapvetı indoka az, hogy az idıben megváltozó nedvességterhelés mértéke,
amely származhat a hosszú esızés során beszívódó esıvíztıl, idıszakosan
kialakuló rétegvíztıl vagy fal melletti zónában felgyülemlı csapadékvíztıl, esetleg
csatornatörésbıl, egyaránt megköveteli a biztonságos szigeteléskialakítást.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelést, a szerkezetkialakítástól függıen, vagy a szerkezeti falra, szigetelést
védı fallal megvédve, vagy a szigetelést tartó falra készítik el, utólagos szerkezetépítéssel beszorítva.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen
teljes felülető lángolvasztásos ragasztással kivitelezni.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni. Alkalmazható 0,2 mm-es PE fólia
védıréteg. A szigetelést védı téglafal, vagy a szerkezeti téglafal készítése során
3 cm-es hátkiöntı cementhabarcs egyidejő készítésével kell a szigetelést
egyenletesen, teljes felületén beszorítani.
Külsı oldalon érdemes 8-12 cm vastag extrudált PS hab védelmet készíteni, mert az
nem csak megvédi a szigetelést, hanem megfelelı hıvédelmet is biztosít a belsı
térnek és a szerkezeteknek.
A felszínrıl leszivárgó vizek elvezetésére, a terepviszonyoktól függıen, szükség
lehet felületszivárgó (drénlemez) védelemre is. Ennek az a szerepe, hogy a falak
mellett összegyőlı csapadékvizet távol tartsa a szigeteléstıl. Ha alkalmazására sor
kerül, akkor gondoskodni kell az összegyőlt csapadékvíz elvezetésérıl is, hasonlóan,
mint a rétegvíz esetében.
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Extrudált PS hab + drén
vagy csak drénlemez

D

Bsz E V K
D
H
E

(Drénlemez)

szűrőfátyollal ellátott drénlemez

(Hőszigetelés védelem)

Extrudált PS hab

(Elválasztó réteg)

0,2 mm PE fólia

V
Rögzítés

Tartófal
km. tégla vagy
kibetonozott zsalukő

Védőfal + drén

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>0 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE FIX 4,5

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Bsz (Beszorító habarcs)
K (Kellősítő)
F (Falszerkezet)

min. 3 cm hátkiöntő cementhabarcs
ISO-PRIMER
Falazott téglafal vagy vasbeton fal

T1.4

T1.5 Talajnedvesség elleni szigetelés egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel
Padló alatti szigetelés és szerkezeti fal kapcsolata
Az aljzat kialakítása
A talajnedvesség elleni szigetelés alá legalább 6 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez
a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató
sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A szigetelendı falfelületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés kivitelezése
Elsıként a fal alatti szigetelés készül el. A szerkezeti fal falazását követıen a külsı
oldali szigetelés és védelme következik. A belsı, padló alatti szigetelést legtöbbször
az aljzatbeton elkészítését követıen kivitelezik, csatlakoztatva a fal alatti szigetelés
túlnyúló sávjához.
A vízszintes szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell fektetni, az
átlapolások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem kell a
teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban
lángolvasztáskor keletkezı bitumen-olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A többrétegő
szigetelést min. 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen teljes
felülető lángolvasztásos hegesztéssel kivitelezni. Az egyes rétegeket egymáshoz
képes fél tekercs szélességő eltolással kell fektetni.
A szigetelés védelme
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni. Az elsıként a fal alatt készülı
szigetelés túlnyúló szakaszait is meg kell védeni a szennyezıdéstıl és a mechanikai
behatásoktól, mert a szakadt és szennyezıdött felületek vízhatlan toldása nem
lehetséges. A külsı oldali szigetelést, a szerkezeti téglafalra, szigetelést védı fallal,
vagy extrudált PS habbal megvédve, készítik el. A szigetelést védı téglafal
kivitelezése során 3 cm-es hátkiöntı cementhabarcs egyidejő készítésével kell a
szigetelést teljes felületén egyenletesen beszorítani.
Érdemes az extrudált PS hab védelmet elkészíteni, mert az nem csak megvédi a
szigetelést, hanem megfelelı hıvédelmet is biztosít a belsı térnek és a
szerkezeteknek. A felszínrıl leszivárgó vizek elvezetésére, a terepviszonyoktól
függıen, szükség lehet felületszivárgó (drénlemez) védelemre is. Ennek az a
szerepe, hogy a falak mellett összegyőlı csapadékvizet távol tartsa a szigeteléstıl.
Ha alkalmazására sor kerül, akkor gondoskodni kell az összegyőlt csapadékvíz
elvezetésérıl is, hasonlóan, mint a rétegvíz esetében.
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Padló alatti szigetelés és szerkezeti fal kapcsolata
XPS hab hőszigetelés
30-44 cm

Védő-elválasztó réteg
Hajlaterősítő sáv
Pv.

15 cm 10 cm

25 cm
Drénlemez
Vízelvezető
dréncső
VB. sávalap

Szerelőbeton
Homokos kavics ágyazóréteg

RÉTEGREND:

Kellősítés

T1.1 SZERINT

T1.5

T1.6 Talajnedvesség elleni szigetelés egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel
Szigetelés átvezetése közbensı fal alatt
Az aljzat kialakítása
A talajnedvesség elleni szigetelés alá legalább 6 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez
a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató
sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A szigetelendı falfelületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés kivitelezése
Elsıként a fal alatti szigetelés készül el. A belsı, padló alatti szigetelést legtöbbször
a födémépítés után, a szerelıbeton elkészítését követıen, kivitelezik, csatlakoztatva
a fal alatti szigetelés túlnyúló sávjához. Ez sok gondot jelenthet a szigetelés
védelmében. Sokkal szerencsésebb lenne a talpgerendára ráfutó (folyamatos)
szerelıbeton, amelyre egyre több példát látni.
A vízszintes szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell fektetni, az
átlapolások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem kell a
teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban
lángolvasztáskor keletkezı bitumen-olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A többrétegő
szigetelést min. 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen teljes
felülető lángolvasztásos hegesztéssel kivitelezni. Az egyes rétegeket egymáshoz
képes fél tekercs szélességő eltolással kell fektetni.
A szigetelés védelme
Az elsıként a fal alatt készülı szigetelés túlnyúló sávjait meg kell védeni a
szennyezıdéstıl és a mechanikai behatásoktól, mert a szakadt és szennyezıdött
felületek vízhatlan toldása nem lehetséges.
A fal alól kinyúló sávok védelme sok gondot jelent egy esetleges szerkezetépítés
esetén, ezért ma többnyire egységes, szigetelést fogadó, sík aljzat kivitelezését lehet
ajánlani. Ez a sávalapok közötti aljzatbeton mezık elsıként történı elkészítését
jelenti. Csak ezek után javasolható a szigetelési és további szerkezetépítési munka,
úgy ütemezve, hogy a felmenı szerkezet kivitelezése során az elkészült szigetelést a
lehetı legkevesebb sérülés érje.
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Szigetelés átvezetése közbenső fal alatt

25 (30) cm

Védő-elválasztó réteg
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Szerelőbeton
Homokos kavics ágyazóréteg

RÉTEGREND:

bitumenes kellősítés

T1.1 SZERINT

T1.6

T1.7 Talajnedvesség elleni szigetelés egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel
Vasbeton pillérátvezetése szigetelése
Az aljzat kialakítása
A talajnedvesség elleni szigetelés alá legalább 6 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez
a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató
sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A szigetelendı felületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés.
A szigetelés kivitelezése
Elsıként a pillérek készülnek el. A belsı, padló alatti szigetelést a teljes szerelıbeton
elkészítését követıen kivitelezik, csatlakoztatva a vasbeton pillérhez.
A vízszintes szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell fektetni, az
átlapolások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem kell a
teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban lángolvasztáskor keletkezı bitumen-olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges felületen
viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A többrétegő szigetelést
min. 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen teljes felülető
lángolvasztásos hegesztéssel kivitelezni. Az egyes rétegeket egymáshoz képes fél
tekercs szélességő eltolással kell fektetni.
A szigetelés védelme
A vasbeton pillérig vezetett szigetelést arra fel kell hajtani. A felhajtott bitumenes
lemez sávokra, azokon túlnyúlóan, újabb szegélyezı sávot kell készíteni, amelyet
mind a pilléren, mind a szigetelésen lángolvasztással teljes felületen kell ragasztani.
A szerkezetépítési munkát a szigetelési és aljzatkészítési munkával össze kell
hangolni. A szigetelést fogadó aljzatbeton kivitelezése többnyire olyan fázisban
javasolható, amikor a szerkezetépítésben már födém is elkészült. Csak ezek után
javasolható a szigetelési és a padlószerkezet-építési munka, úgy ütemezve, hogy a
felmenı szerkezet kivitelezése során az elkészült szigetelést a lehetı legkevesebb
sérülés érje.
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Vasbeton pillérátvezetés szigetelése

50-60 cm vízzáró beton

VB. pillér
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vízszigetelés
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Védő-elválasztó
réteg
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Szerelőbeton

Drénlemez
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RÉTEGREND:

T1.1 SZERINT

T1.7

T1.8 Talajnedvesség elleni szigetelés egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel
Épületkörüli szivárgó védelem
Az aljzat kialakítása
A legtöbb épület esetében szerkezeti szempontból elınyösebb egy vasalt
aljzatlemezt készíteni, mint külön talpgerenda-rácsot és közötte aljzatbetont. Ezért a
szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított, repedésmentes vasbeton aljzatot
kell készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület méretétıl függ. A
dilatáció felett vértezésül egy 33 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet
nem kell leragasztani.
A szigetelendı falfelületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén annak
megfelelı simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani,
illetve cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés kivitelezése
Elsıként a fal alatti szigetelés készül el. A szerkezeti fal falazását követıen a külsı
oldali szigetelés és védelme következik. A belsı, padló alatti szigetelést legtöbbször
a födém elkészítését követıen kivitelezik, csatlakoztatva a fal alatti szigetelés
túlnyúló sávjához.
A vízszintes szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell fektetni, az
átlapolások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem kell a
teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban
lángolvasztáskor keletkezı bitumen-olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A többrétegő
szigetelést min. 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen teljes
felülető lángolvasztásos hegesztéssel kivitelezni. Az egyes rétegeket egymáshoz
képes fél tekercs szélességő eltolással kell fektetni.
A szigetelés védelme
Az elsıként a fal alatt elkészülı szigetelést meg kell védeni a szennyezıdéstıl és a
mechanikai behatásoktól, mert a szakadt és szennyezıdött felületek vízhatlan
toldása nem lehetséges. A külsı oldali szigetelést, a szerkezeti téglafalra, szigetelést
védı hıszigetelı tulajdonságú felületszivárgó réteggel megvédve, készítik el. Ennek
igen nagy elınye, a rétegvíz, vagy csapadékvíz elvezetésén túl, a belsı helyiségek
megfelelı hıvédelme. Érdemes az erre minısített (formahabosított, illetve extrudált)
PS hab termékekkel védelmet készíteni, mert az nem csak megvédi a szigetelést,
hanem megfelelı hıvédelmet is biztosít a belsı térnek és a szerkezeteknek. A
felszínrıl leszivárgó, illetve a rétegvíz elvezetésére, a terepviszonyoktól függıen,
szükség van a felületszivárgó védelemre is. Ennek az a szerepe, hogy a falak mellett
összegyőlı csapadékvizet távol tartsa a szigeteléstıl. Ha alkalmazására sor kerül,
akkor gondoskodni kell az épület alatt összegyőlt víz elvezetésérıl is, az alapokon
átvezetve, megfelelı lejtéssel kialakított drén alapvezeték kiépítésével.
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Épületkörüli szivárgó védelem

Védő-elválasztó réteg
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XPS hab
hőszigetelés
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vízszigetelés
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bitumenes kellősítés
Elválasztó-szűrő réteg

RÉTEGREND:

T1.1 SZERINT

T1.8

T1.9 Talajnedvesség elleni szigetelés egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel
Beltéri szintváltó lépcsı szigetelése
Az aljzat kialakítása
A talajnedvesség elleni szigetelés alá legalább 6 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez
a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató
sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A szigetelendı felületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés kivitelezése
Elsıként a lépcsı melletti szigetelés készül el. A szigetelést tartó fal és az aljzatok
kivitelezését követıen a belsı oldali szigetelés és annak védelme következik. A
belsı, padló alatti szigetelést az aljzatbeton elkészítését követıen kivitelezik,
csatlakoztatva a függıleges szigetelés túlnyúló sávjához.
A vízszintes szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell fektetni, az
átlapolások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem kell a
teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban
lángolvasztáskor keletkezı bitumen-olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A többrétegő
szigetelést min. 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen teljes
felülető lángolvasztásos hegesztéssel kivitelezni. Az egyes rétegeket egymáshoz
képes fél tekercs szélességő eltolással kell fektetni.
A szigetelés védelme
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni. Az elsıként a szigetelést tartó falra
és a lépcsı alatti aljzatra készülı szigetelést meg kell védeni a szennyezıdéstıl és a
mechanikai behatásoktól, mert a szakadt és szennyezıdött felületek vízhatlan
toldása nem lehetséges.
A védelem 0,2 mm-es PE fólia lehet. A földszinti padló esetében a PS hab védelem
is alkalmazható.
A lépcsı és a padló aljzatbeton építési-szerkezeti munkáit össze kell hangolni a
szigetelési munkákkal, mert a szigetelés megbízhatóságát, annak megfelelı védelme
alapvetıen befolyásolja.
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RÉTEGREND:

T1.1 SZERINT

T1.9

T1.10 Talajnedvesség elleni szigetelés egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel
Csıáttörés szigetelése szerkezeti falra készített szigeteléssel
Szerkesztési elvek
A talajnedvesség elleni szigetelést minden olyan helyiség esetében el kell készíteni,
ahol azt vagy a helyiségek funkciója miatti szárazsági követelmény, vagy az
alkalmazott padló (illetve falburkolat) védelme indokolja.
Bármilyen terepszint alatti helyiség padlója és oldalfala, fokozott biztonságú védelmet
igényel. Pinceszigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált
bitumenes lemezeinket ajánljuk.

Kivitelezési ismeretek
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen
teljes felülető lángolvasztásos ragasztással kivitelezni.
A csıáttörés kivitelezése
A megfelelı mérető (acél)csövet kifelé lejtéssel kell a falon átvezetni és
bebetonozással rögzíteni. Célszerő itt vízzáró betont készíteni, vagy speciális vízzáró
cementhabarcsot alkalmazni.
A függıleges felületen a szigetelést csıáttörésig vezetik. A többrétegő szigetelést
legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen teljes felülető
lángolvasztásos ragasztással kivitelezni. Az egyes rétegeket egymáshoz képes fél
tekercs szélességő eltolással kell fektetni.
A szigeteléscsatlakozást több rétegben, rózsásan bevágott és lángolvasztással
felragasztott darabokkal kell megoldani úgy, hogy a csıre kerülı részt körben
szorítógyőrővel (csıbilincs) is rá kell szorítani a csı felületére. Javasoljuk kenhetı
bitumenes szigetelı massza alkalmazását a biztonság fokozására.
A külsı oldali szigetelést, a szerkezeti téglafalra, szigetelést védı hıszigetelı
tulajdonságú felületszivárgó réteggel megvédve, készítik el. Ennek igen nagy elınye,
a rétegvíz, vagy csapadékvíz elvezetésén túl, a belsı helyiségek megfelelı
hıvédelme.
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RÉTEGREND:

bitumenes kellősítés

T1.1 SZERINT

T1.10

T1.11 Talajnedvesség elleni szigetelés
Egy rétegő bitumenes lemez szigeteléssel + kiegészítı hıvédelem
Épület alól kinyúló pince födém és fal szigetelése
Szerkesztési elvek
A talajnedvesség elleni szigetelést minden olyan helyiség esetében el kell készíteni,
ahol azt vagy a helyiségek funkciója miatti szárazsági követelmény, vagy az
alkalmazott padló (illetve falburkolat) védelme indokolja. A huzamos emberi
tartózkodásra szolgáló helyiségeknél a komfortérzet megköveteli a hıszigetelést. Ezt
az érvényben lévı hıtechnikai szabvány alapján kell számítani. Legkisebb
hıszigetelési vastagságként a 8 cm ajánlható, azonban javasolható a 10-12 cm
érték, hiszen hosszabb távon ez nem változtatható meg.
Az épületek alól kinyúló épületrészek (pl. mélygarázs, stb.) födémén két rétegő
csapadékvíz-szigetelést, mégpedig gyökérálló szigeteléssel, kell készíteni.
Ennek alapvetı indoka az, hogy a hosszú esızés során beszívódó esıvíztıl, védeni
kell a födémet. A csapadékvíz-szigetelés alá lejtést is kell készíteni a vízelvezetés
irányába 2 % lejtéssel.
Kivitelezési ismeretek
A talajnedvesség elleni szigetelés alá legalább 6 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint munkahézagot vagy
dilatációt kell kialakítani, de ez az épület méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül
egy 33 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
Pince szigetelésére csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált bitumenes
lemezeinket ajánljuk. Oxidbitumenes lemezeket ide nem ajánlunk. A vízszintes
szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell fektetni, az átlapolások
vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem kell a teljes
felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban
lángolvasztáskor keletkezı bitumen-olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A többrétegő
szigetelést min. 10 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületen teljes
felülető lángolvasztásos hegesztéssel kivitelezni. Az egyes rétegeket egymáshoz
képes fél tekercs szélességő eltolással kell fektetni. A hajlatnál külön hajlaterısítı
sávot is be kell építeni a rétegek közé.
A felszínrıl leszivárgó, illetve a rétegvíz elvezetésére, a terepviszonyoktól függıen,
szükség van a felületszivárgó védelemre is. Ennek az a szerepe, hogy a falak mellett
összegyőlı csapadékvizet távol tartsa a szigeteléstıl. Ha alkalmazására sor kerül,
akkor gondoskodni kell az épület alatt összegyőlt víz elvezetésérıl is, az alapokon
átvezetve, megfelelı lejtéssel kialakított drén alapvezeték kiépítésével, amelyet 0,30,5 % lejtéső dréncsı hálózattal lehet megoldani..

TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS

®

EGY RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

Épület alól kinyúló pince födém és fal szigetelése
Védő-elválasztó réteg
geotextília
Drénlemez

Gyökérálló vízszigetelő lemez
Lejtést adó
beton

Talajszint

Ültető közeg
lejtés 2%

XPS hab hőszigetelés

min. 2%

Vízelvezető lemezsáv

Drénréteg

15 cm

Drénlemez szűrőfátyollal
társítva

15 cm

Hajlaterősítő sáv 33 cm

Öntött vasbeton fal

Vízelvezető dréncső
XPS hab hőszigetelés

RÉTEGREND:

Bitumenes kellősítés

T1.1 SZERINT

T1.11

RÉTEGVÍZ ÉS TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI SZIGETELÉS
A rétegvíz esetén a tereplejtés miatti bevágásban, vagy a talajsík alatt készülő épületszerkezetek
esetén időszakosan réteg- és torlaszvíz hatása érvényesülhet. Ilyen esetekben az
épületszerkezetekre ható víznyomást távol kell tartani. Erre szolgálnak a felületszivárgók és
vízelvezető (drén)rendszerek. A biztonság érdekében azonban javasoljuk a szigeteléseket a
talajvíznyomásra méretezett megoldásokkal kivitelezni, noha van lehetőség a rétegszám
csökkentésére is. A talajvíz nyomása igen nagy károkat okozhat az épületek szerkezetében és
lehetetlenné teheti a talajszint alatti helyiségek használatát. A károk megelőzésére több rétegű
talajvíznyomás elleni szigetelést kell alkalmazni. Talajvíznyomás esetén fokozott biztonságú
védelem alkalmazásával szükséges számolni.
A rétegvíz és talajvíznyomás elleni szigetelés:



az épületeknek a mértékadó talajvízszint alatti részeit védi a víz káros hatásai ellen,
minden esetben statikailag méretezett ellenszerkezetet igényel, amely felveszi a
talajvíz hidrosztatikai nyomásából és a földnyomásból származó oldalirányú terhelést
egyaránt.

Megengedett felületi nyomó-igénybevételek
Nyomószilárdság Mpa (MN/m2)

A vízszigetelés anyaga
Oxidált bitumenes lemezek
(hegesztett vastag)
Modifikált bitumenes lemezek
(APP hegesztett vastag)
Modifikált bitumenes lemezek
(SBS hegesztett vastag, öntapadó)

0,5
1,0
0,4

A rétegvíz és talajvíznyomás elleni szigetelésnek:








az összes mögöttes épületszerkezetet meg kell védenie a talajvíz hatásától,
összefüggő és folytonos (hézagmentes) szerkezetként kell készülnie,
mindig két szilárd, elmozdulás menetes, szerkezet közé kell beszorítani,
a hidrosztatikai terhelést minden esetben az erre méretezett épületszerkezet veszi fel,
a rá ható (egyenletes nyomó) terhelést a szigetelőérték romlása nélkül kell elviselnie,
a felső síkját a mértékadó szint (vagy terepsík) fölé kell felvezetni, onnan már
talajnedvesség elleni szigetelést elegendő készíteni
az aljzata a talajvíz esetleges agresszivitásának legyen megfelelő módon ellenálló.

A rétegvíznek az épületszerkezetekre gyakorolt hidrosztatikai nyomását, hosszú távon
megbízhatóan működő és megfelelően kivitelezett, szivárgó rendszerek beépítésével csökkenteni
lehet. A szivárgó rendszert meg kell tervezni. A szivárgó víz nem okozhat hidrosztatikai nyomást,
vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor a szigetelést minden esetben talajvíznyomás elleni
szigetelésként kell kivitelezni.
Használati és üzemi víz ellen a talajvíznyomás elleni szigetelés nem alkalmas, az üzemi víz
elleni szigetelést különállóan kell megtervezni és kivitelezni !
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Tervezési és Kivitelezési előírások
RÉTEGVÍZ ÉS TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI SZIGETELÉS

Általános rétegfelépítés vízszintesen
A talajvíznyomás és rétegvíz elleni szigetelés rétegei felülről lefelé:
-

a padlóburkolat rétegei
statikailag méretezett ellenszerkezet
5 cm vastag szerelő beton, ha vasbeton az ellenszerkezet
2 réteg polietilén fólia védelem a szigetelés mechanikai védelmére
ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemez szigetelés, a megfelelő rétegszámmal,
hideg bitumenmáz kellősítő alapozás
legalább C.16 és 10 cm vastag aljzatbeton, hálós vasalással és a széleken
vastagítással
homokos kavics feltöltés tömörítve, ebben rétegvíznél szivárgó drén is alkalmazható

Általános rétegfelépítés függőlegesen
A rétegvíz és talajvíznyomás elleni szigetelés függőleges rétegei, belülről kifelé:
-

statikailag méretezett teherhordó falszerkezet,
védő, megtámasztó vagy beszorító réteg (téglafal esetén 3 cm cementhabarcs)
ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemez szigetelés, megfelelő rétegszámmal,
hideg bitumenmáz kellősítő alapozás
erősítő pillérekkel falazott (és dilatált) szigetelést tartó fal, simára dörzsölt felülettel,
felületszivárgó drénlemez, vagy hőszigetelő tulajdonságú drénlermez
földvisszatöltés, rétegesen tömörítve

A rétegvíz és talajvíznyomás elleni szigetelést az igénybevételtől megfelelő szintig, illetve
mértékadó talajvízszintig kell felvezetni, majd felette a talajnedvesség elleni szigetelésnek
megfelelő rétegszámmal lehet folytatni.

Ajánlott bitumenes lemezek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél alkalmazható bitumenes szigetelések
Az ISO-LINE Rt. által ajánlott bitumenes lemezek típusa a rétegrendeken egyszerűen
megtalálható.
A vízszigetelő lemezek műszaki paraméterei
Az egyes vízszigetelő termékek műszaki adatlapjai csatoltan megtalálhatóak. Az adatlapok a
rétegrendi oldalakról könnyen elérhetőek.

Időszakos talajvíznyomás és rétegvíz elleni szigetelések szivárgó
rendszerei
Azokon a helyeken ahol rétegvíz várható, a talajvizek összegyűjtésére és elvezetésére szivárgó
rendszer kiépítése lehet szükséges, melyet mindig az adott helyre, az adott hatásra kell
méretezni.

Beépítési helyzet

Vízelvezető képesség
0,3 liter/sm2
0,03 liter/sm2
0,005 liter/sm2

Függőleges fal előtt
Födémlemezen
Padlólemez alatt
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A felület mentén összegyűjtött vizet az épülettől (lejtésben fektetett) szivárgó-csövek (úgynevezett
dréncsövek) segítségével lehet elvezetni. Ezek általában speciális perforált műanyag csőből
készülnek, amelyek fektetése a befogadó felé 0,5% lejtésben szükséges.
A felületszivárgó készülhet speciális formasajtolt és dombornyomásos műanyag lemezekből, vagy
erre a célra gyártott hornyolt extrudált PS hab hőszigetelő táblákból.
Minden töréspontnál gyűjtő-tisztító aknát kell elhelyezni, melyekből az elvezetés lehet gravitációs,
szikkasztásos vagy átemeléses. Ezek készülhetnek előregyártott betongyűrűkből vagy műanyag
elemekből.
A szivárgó dréncsövek és felületszivárgók felületét az eltömődés ellen szűrőréteg alkalmazásával
kell megvédeni (pl. Typar geotextília)

A szigetelés aljzatának követelményei
A talajvíznyomás elleni szigetelés aljzatát:









szilárd, elmozdulás mentes, térfogatállandó módon kell megépíteni,
legalább 10 cm vastag C. 16 minőségű vasalt aljzatbetonból készítsék vagy
legalább 12 cm vastag kisméretű téglából 2,5 m-ként erősítő pillérrel, legalább 4,0 mként, a szélektől 25-30 cm-re, osztóhézagokkal falazva, alul csúsztató lemezre állítva
készítsék
betonaljzat esetén kavicsfészektől és kiálló szemcséktől mentesen, simítva,
téglafalazat esetén vakolt, simított felülettel kivitelezzék,
tiszta, pormentes legyen és megfelelően alapozzák,
a talajvíz esetleges agresszivitásának ellenálló betonból vagy téglából készítsék
a csatlakozó szerkezetek eltérő mozgása esetén megfelelő dilatációval tervezzék

A talajvíznyomás elleni szigetelések aljzatánál, egyes talajtípusok esetében, a talajvízszint
süllyesztésekor, számolni kell talajlazulással, kiüregelődéssel is. Ilyen esetekben csak akkor lehet
megfelelő talajvíznyomás elleni szigetelést készíteni, ha az aljzatbeton vasalt és az esetleges
mélyítések és aknák szerkezetének kialakításánál ezzel számoltak.

A részletek kialakítása
Az ISO-LINE szigetelés tartófala akkor megfelelő, ha legalább 12 cm vastag és állékonyságát
2,5-3,0 m-ként erősítő pillérek falazásával teszik megfelelővé. Ezek mérete min. 12 cm-el kell,
hogy meghaladja a fal vastagsági méretét. A szigetelés tartó falat 4,0 m-ként csupaszlemez sáv
betétekkel osztani kell és a fal alá is csúsztató sávot kell tenni. Ez a táblákra osztás biztosítja a
földvisszatöltéskor a tartófal törés veszélye nélküli, szakaszos elmozdulását, a szigetelés
megfelelő beszorítását.
Az ISO-LINE szigetelést mind a vízszintes és függőleges felületeken, valamint a
csomópontokban, két szilárd szerkezet közé kell beépíteni. A beszorító felületi nyomás az
oxidbitumenes lemezeknél az 500 kN/m2 értéket nem haladhatja meg, de minimális értéke 10
kN/m2 legyen.
Amennyiben a felületi nyomás értéke meghaladja a 500 kN/m2 értéket, akkor ott APP modifikált
bitumenes, műanyag, vagy acéllemez szigetelést célszerű tervezni. Ilyenek általában a pillérek és
az alaplemezek kapcsolata. A szigetelések csatlakoztatását a mellékelt ajánlott részletek alapján
lehet elkészíteni.
A szigetelésnek mind a függőleges, mind a vízszintes felületeken, sarkokban, élekben és
hajlatokban szorosan kell feküdni és egységes összefüggő felületet kell alkotni. A talajvíznyomás
elleni szigetelés lemezrétegeinek toldásait, átfedéseit 15 cm szélességben kell készíteni. A
sarkokban R = 4 cm sugarú hajlatot kell képezni habarcsból. Ezeken a helyeken a szigetelést
meg kell erősíteni.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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Ez úgy történik, hogy a szigetelés rétegei alá, vagy közé legalább 33 (50) cm széles erősítő
(vértező) sávot tesznek be. Toldás a hajlatban nem lehet. A toldás lehet akár a függőleges, akár a
vízszintes felületen és a mellékelt részletek szerint lehet elkészíteni.
Amennyiben az ISO-LINE talajvíznyomás elleni szigetelést, illetve talajnedvesség elleni
szigetelést, a terepszintig fel kell vezetni, akkor a szigetelés rétegeit a tartófalra való előzetes
kihajtás után a felmenő fal lábazati részén kiképzett, visszaugratott, 30 cm magas fészekben kell
lépcsős túlnyújtással felragasztani.
A csőátvezetéseket köpenycsőben, szorító acélperemes csatlakozással kell kialakítani. A
köpenycsövet előre úgy kell elhelyezni, hogy annak fogadó acélpereme a szigetelés aljzatával
legyen síkban. Egyre gyakoribb, hogy a hagyományos csőátvezetés helyett az úgynevezett
„gyűrűstér” tömítéses átvezetéseket készítik, amelyeket gyártmányként bármilyen méretben lehet
beszerezni.
A szerkezeti mozgási hézagokat és azok szigetelését úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy az
épület mozgásait elviselje és az igénybevétel hatására a vízhatlan szigetelőképesség
követelményeit károsodás nélkül, tartósan kielégítse.
A szigeteléshez kapcsolódó segédanyagok, kiegészítő anyagok feleljenek meg az adott termékre
kidolgozott ágazati szabványnak, műszaki feltételeknek.

Kivitelezési technológia
A szigetelés csak száraz időben végezhető, amikor a levegő és az aljzatok hőmérséklete is
meghaladja a +5 ° C hőmérsékletet, illetve ha a munkakezdés előtt 12 órán át a léghőmérséklet
legalább +5 ° C volt.
Kellősítés száraz aljzat esetén: tisztítás és portalanítás után egy réteg hideg bitumenmázzal
kell bevonni.
Kellősítés szerkezeti nedves aljzat esetén: egy réteg emulziós bitumenes (pl. ISO-PRIMER )
alapozóval kell végezni.
Az ISO-LINE szigetelés valamennyi rétegének hólyag- és ráncmentesnek kell lenni. A bitumenes
lemezeket teljes felületen kell az aljzathoz és egymáshoz rögzíteni (ragasztani illetve lánggal
hegeszteni). Ha a leterhelés egyenletes, akkor vízszintes felületen az első rétegnél elegendő a
hegeszthető modifikált bitumenes lemezek toldásait vízhatlanul összehegeszteni. Ez alatt
kellősítést sem mindig kell alkalmazni. Függőleges felületen mindig teljes felületen kell a
lemezeket egymáshoz és a felületre felhegeszteni.
Az ISO-LINE szigetelő lemezek átlapolásai oxidált bitumenes lemeznél legalább 15 cm, modifikált
bitumenes terméknél 12-15 cm szélesek legyenek. Kétrétegű szigetelés esetén az egyes rétegek
átlapolásait fél (esetleg egyharmad) lemezszélességgel eltolva kell készíteni.
A különböző időben és egymáshoz csatlakoztatva készülő lemezrétegek vízhatlan
összedolgozásának fontos előfeltétele, hogy a lemezvégződések tiszták, épek és szárazak
legyenek, ezért a csatlakozó lemeztúlnyúlásokat külön védő lemezsávval kell borítani.
Szerkezeti külső szigetelésként, a szerkezet alatt vezetett vízszintes szigeteléshez való utólagos
csatlakozás esetén a vízszintes szigetelés túlnyúló, legalább 15 cm hosszú lemezrétegeit a
szennyeződéstől meg kell védeni, a csatlakozás elkészítése előtt az esetleges nedvességet ki
kell szárítani.
Vízszintes felületen mindkét irányban fektethetőek az ISO-LINE lemezek, a függőleges felületen
azonban csak függőlegesen helyezhetők el és praktikusan csak két-három méteres darabokkal
lehet dolgozni.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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T2.1 Rétegvíz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szivárgó réteggel
Rétegfelépítés vízszintesen
Szerkesztési elvek
A rétegvíz és torlaszvíz elleni szigetelést a talaj réteges szerkezete miatt és az
épületek lejtıs terepen, illetve bevágással történı elhelyezése miatt kialakuló
idıszakosan kialakuló víznyomás elleni szigeteléseként kell értelmezni.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint javasoljuk kialakítani és
kivitelezni, akkor is ha hatékony drén-rendszerrel biztosított a szigetelés víznyomás
elleni védelme. A szigetelés védelmére minden esetben szükséges felületszivárgó és
dréncsı vízelvezetéssel aktív megoldást készíteni, mert az a változó vízterhelést a
faltól és a padozattól távol tartja, illetve a szigetelés biztonságát fokozza.
A drén-rendszerrel védett szigetelés aljzatának követelményei megegyeznek a
talajnedvesség elleni szigetelésnél megfogalmazottakkal. Mégis a biztonság
fokozására javasoljuk a vasalt aljzat kivitelezését.
Kivitelezési ismeretek
A rétegvíz elleni szigetelés alá javasoljuk a legalább 12 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.12 vasalt aljzatbetont készítését. Szükség szerint dilatálni is kell,
de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 25 cm széles
csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A rétegvíz és torlaszvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós
modifikált bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban a
keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.

RÉTEGVÍZ ELLENI SZIGETELÉS

®

KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

Szivárgó réteggel

B
E

V2
V1 K

A
D
F

B
E

(Burkolat)

Az igénybevételnek megfelelően tervezett burkolat

(Elválasztó réteg)

0,2 mm PE fólia
kivitelezési hőmérséklet
>-5 °C

kivitelezési hőmérséklet
>-10 °C

V2

(Felső)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V1

(Alsó)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

K
A
D
F

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

(Aljzat)

Legalább 12 cm vastag vasbeton lemez

(Szivárgó réteg)

drénlemez

(Kavics feltöltés)

Legalább 20 cm, tömörítve

T2.1

T2.2 Rétegvíz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szivárgó réteg nélkül
Rétegfelépítés vízszintesen
Szerkesztési elvek
A rétegvíz és torlaszvíz elleni szigetelést a talaj réteges szerkezete miatt és az
épületek lejtıs terepen, illetve bevágással történı elhelyezése miatt kialakuló
idıszakosan kialakuló víznyomás elleni szigeteléseként kell értelmezni.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint javasoljuk kialakítani és
kivitelezni.
A szigetelés aljzatának követelményei megegyeznek a talajvíznyomás elleni
szigetelésnél megfogalmazottakkal.
Kivitelezési ismeretek
A rétegvíz elleni szigetelés alá javasoljuk a legalább 12 cm vastagságú, portalanított,
repedésmentes C.16 vasalt aljzatbetont készítését. Szükség szerint dilatálni is kell,
de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 25 cm széles
csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A rétegvíz és torlaszvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós
modifikált bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban a
keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
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Szivárgó réteg nélkül
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(Burkolat)

Az igénybevételnek megfelelően tervezett burkolat

(Elválasztó réteg)

0,2 mm PE fólia
kivitelezési hőmérséklet
>-5 °C

kivitelezési hőmérséklet
>-10 °C

V2

(Felső)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V1

(Alsó)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

K
A
F

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

(Aljzat)

Legalább 12 cm vastag vasbeton lemez

(Kavics feltöltés)

Legalább 20 cm, tömörítve

T2.2

T2.3 Rétegvíz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Rétegfelépítés függılegesen
Szerkesztési elvek
A rétegvíz és torlaszvíz elleni szigetelést a talaj réteges szerkezete miatt és az
épületek lejtıs terepen, illetve bevágással történı elhelyezése miatt kialakuló
idıszakosan kialakuló víznyomás elleni szigeteléseként kell értelmezni.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint javasoljuk kialakítani és
kivitelezni, akkor is, ha hatékony drén-rendszerrel biztosított a szigetelés víznyomás
elleni védelme. A szigetelés védelmére minden esetben szükséges felületszivárgó és
dréncsı vízelvezetéssel aktív megoldást készíteni, mert az a változó vízterhelést a
faltól és a padozattól távol tartja, illetve a szigetelés biztonságát fokozza.
A drén-rendszerrel védett szigetelés aljzatának követelményei megegyeznek a
talajnedvesség elleni szigetelésnél megfogalmazottakkal. Mégis a biztonság
fokozására javasoljuk a vasalt aljzat kivitelezését.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelést, a szerkezetkialakítástól függıen, vagy a szerkezeti falra, szigetelést
védı fallal megvédve, vagy a szigetelést tartó falra készítik el, utólagos
szerkezetépítéssel beszorítva.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelést 10 cm-es átfedéssel és 15 cm-es toldással kell a függıleges felületen
teljes felülető lángolvasztásos ragasztással kivitelezni. A második rétegnél a
függıleges felületen teljes felülető lángolvasztásos hegesztés szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni. A szigetelést védı téglafal, vagy a
szerkezeti téglafal készítése során 3 cm-es hátkiöntı cementhabarcs egyidejő
készítésével kell a szigetelést egyenletesen, teljes felületén beszorítani.
Érdemes extrudált PS hab védelmet készíteni, mert az nem csak megvédi a
szigetelést, hanem megfelelı hıvédelmet is biztosít a belsı térnek és a
szerkezeteknek.
A réteg- és torlaszvizek elvezetésére, a terepviszonyoktól függıen, szükség lehet
felületszivárgó (drénlemez) védelemre is. Ennek az a szerepe, hogy a falak mellett
összegyőlı rétegvizet távol tartsa a szigeteléstıl. Ha alkalmazására sor kerül, akkor
gondoskodni kell az összegyőlt víz elvezetésérıl is, megfelelı lejtéssel kialakított
drén alapvezeték kiépítésével.
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Formasajtolt PE drén lemez szűrőfátyollal

H

(Hőszigetelés védelem)

Extrudált PS hab
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0,2 mm PE fólia
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kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>0 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C
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ISO-LINE FIX 4,5

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
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hegesztés
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teljes felületű
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(Kellősítő)

ISO-PRIMER

Bsz (Beszorító habarcs)

min. 3 cm hátkiöntő cement habarcs

F

Falazott téglafal vagy vasbeton fal

(Falszerkezet)

T2.3

T2.4 Rétegvíz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Padló és szerkezeti fal szigetelésének kapcsolata
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú (10-12 cm), portalanított, repedésmentes
vasalt aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület
méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 50 cm széles csúsztató sávot kell
elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A szigetelendı falfelületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés kivitelezése
Elsıként a padló alatti szigetelést készül el, a szélsı határoló (szigetelést tartó)
falszakaszra felvezetve. Itt hajlaterısítı sávot is kell a rétegek között elhelyezni. A
vízszintes szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell fektetni, az
átlapolások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem kell a
teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban
lángolvasztáskor keletkezı bitumen-olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A többrétegő
szigetelést min. 10 cm-es átfedéssel és 15 cm-es toldással kell a függıleges
felületen teljes felülető lángolvasztásos hegesztéssel kivitelezni. Az egyes rétegeket
egymáshoz képes fél tekercs szélességő eltolással kell fektetni. Az épület
szerkezetét, a felmenı határoló falakat és a vasalt padló alatti aljzatbetont ezt
követıen készítik el.
A szigetelés védelme
A készülı vízszintes szigetelést meg kell védeni a szennyezıdéstıl és a mechanikai
behatásoktól, mert a szakadt és szennyezıdött felületek vízhatlan toldása nem
lehetséges.
A külsı oldali szigetelést, a szerkezeti téglafalra, szigetelést védı fallal (illetve
hıszigetelı extrudált PS hab táblákkal) megvédve, készítik el. Érdemes extrudált PS
hab védelmet készíteni, mert az nem csak megvédi a szigetelést, hanem megfelelı
hıvédelmet is biztosít a belsı térnek és a szerkezeteknek.
A rétegvizek elvezetésére, a terepviszonyoktól függıen, szükség lehet felületszivárgó
(drénlemez) védelemre is. Ha alkalmazására sor kerül, akkor gondoskodni kell az
összegyőlt rétegvíz elvezetésérıl is, megfelelı lejtéssel kialakított drén alapvezeték
kiépítésével.
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Padló és szerkezeti fal szigetelésének kapcsolata
30-38 cm

vált.

15 cm 15 cm

Rétegrend szerinti
vízszigetelés

Szűrőfátyollal kasírozott
drénlemez
XPS hab hőszigetelés

habarcs
hajlatív

Vértező sáv

Pv.

15 cm 15 cm

Szerelőbeton

bitumenes kellősítés

Homokos kavics ágyazóréteg

RÉTEGREND:

Dréncső geotextil
csomagolásban

T2.1 SZERINT

T2.4

T2.5 Rétegvíz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Padló és szerkezeti fal szigetelésének kapcsolata II.
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú (10-12 cm), portalanított, repedésmentes
vasalt aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület
méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 50 cm széles csúsztató sávot kell
elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A szigetelendı falfelületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés kivitelezése
Elsıként a szigetelést tartó falra készül el a szigetelés, rétegenként kapcsolódva a
vízszintes felületi szigeteléshez. A szigetelést meg kell védeni legalább egy réteg 0,2
mm-es PE fólia védıréteggel. Ezután kivitelezik az épület szerkezetét, elsıként a
szélsı határoló falazatot, a függıleges hıszigetelés beszorításával.
A függıleges felületen teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A
többrétegő szigetelést min. 10 cm-es átfedéssel és 15 cm-es toldással kell a teljes
felülető lángolvasztásos hegesztéssel kivitelezni. Az egyes rétegeket egymáshoz
képes fél tekercs szélességő eltolással kell fektetni. A vízszintes szigetelést legalább
10 cm-es átfedéssel és toldással kell fektetni, az átlapolások vízhatlan
lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést itt nem kell a teljes felületen
leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban lángolvasztáskor
keletkezı bitumen-olvadék megfelelıen rögzíti.
A szigetelés védelme
A vízszintes szigetelést meg kell védeni a szennyezıdéstıl és a mechanikai
behatásoktól, mert a szakadt és szennyezıdött felületek vízhatlan toldása nem
lehetséges.
A külsı oldali szigetelést expandált PS hab táblákkal megvédve, készítik el. A
szerkezeti fal falazása során a PS hab hıszigetelést be kell szorítani. Érdemes
expandált PS hab védelmet készíteni, mert az nem csak megvédi a szigetelést,
hanem megfelelı hıvédelmet is biztosít a belsı térnek és a szerkezeteknek.
A rétegvizek elvezetésére, a terepviszonyoktól függıen, szükség lehet felületszivárgó
(drénlemez) védelemre is. Ha alkalmazására sor kerül, akkor gondoskodni kell az
összegyőlt rétegvíz elvezetésérıl is megfelelı lejtéssel kialakított drén alapvezeték
kiépítésével.
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Padló és szerkezeti fal szigetelésének kapcsolata II.
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T2.6 Rétegvíz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Csıáttörés szigetelése
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú (10-12 cm), portalanított, repedésmentes
vasalt aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület
méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül egy 50 cm széles csúsztató sávot kell
elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A szigetelendı falfelületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A csıáttörés kivitelezése
A megfelelı mérető szorítókarimás acélcsövet a falon át kell vezetni és
bebetonozással rögzíteni. Célszerő itt vízzáró betont készíteni, vagy utólagos
beépítésnél speciális vízzáró cementhabarcsot is alkalmazni.
A szigetelést 10 cm átfedésekkel, illetve 15 cm-es toldásokkal kell a függıleges
felületen teljes felülető lángolvasztásos ragasztással kivitelezni. A szigetelést a
csıáttörésig vezetik és rávezetik a szorítóperemre. A szorító perem alatt külön
védıréteget is célszerő alkalmazni. A szorítóperem csavarjainak meghúzása különös
gonddal történjen.
A szorítóperem rögzítése után a szigetelés vízhatlansága a béléscsıben elhelyezett
haszoncsı és a béléscsı között kialakított tömítéstıl függ. Itt a plasztikus kitt betétes,
illetve a speciális beszorító-győrős tértömítés megoldást lehet jól alkalmazni.

A szigetelés védelme
Ha a szigetelést külön teknıszigetelésként, a szigetelést tartó falra kivitelezik, a
mellékelt csomópont szerinti megoldást kell figyelembe venni. Itt a beszorító karimás
csıátvezetés a szigetelést tartó falba kerül rögzítésre. A szigetelés elkészítését
követıen két réteg 0,2 mm-es PE fólia védelem szükséges.
Ha szerkezeti téglafalra kerülı (külsı oldali) szigetelést kivitelezik, akkor a csıhüvelyt
a szerkezeti falba kell bebetonozni! A szigetelést védı fal kivitelezése során 3 cm-es
hátkiöntı cementhabarcs egyidejő készítésével kell a szigetelést teljes felületén
egyenletesen beszorítani.
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T3.1 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
4 méter víznyomásig
Vízszintes rétegrend
Szerkesztési elvek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél meg kell különböztetni a víznyomás mértéke
miatt a 4 méterig illetve 4-9 méter vízoszlop-nyomás miatti védekezést.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı, illetve vértezı sávokkal is kell számolni. A
talajvíznyomás elleni szigetelésnél a teknıszigetelés ajánlható, mint megfelelı
biztonságú megoldás.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelés alá megfelelı minıségő, 12 cm vastag (C.16) portalanított,
repedésmentes vasalt aljzatbetont kell készíteni, az épületszéleken felvastagítva.
Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület méretétıl függ. A dilatáció felett
vértezésül egy legalább 50 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem
kell leragasztani. A dilatációnál szintén a betonréteg vastagítása és
nyomáscsökkentı dilatációs szalag beépítése javasolható.
A talajvíznyomás elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós
modifikált bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, az átlapolások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést
nem kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles
sávban a keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a
függıleges felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.

TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI SZIGETELÉS

®

KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
4 m VÍZNYOMÁSIG

B
SZb
V2 E
V1 K

A
F

B

(Burkolat+ellenszerkezet) Az igénybevételnek megfelelően tervezett burkolat és a felúszás ellen
megfelelő vasbeton szerkezet

SZb (Szerelő beton)
E (Elválasztó réteg)

Legalább 6 cm vastag kavicsbeton
0,2 mm PE fólia

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

V2

(Felső)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V1

(Alsó)

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE NEGRO
C 3,5 Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

teljes felületű
hegesztés

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

A

(Aljzat)

Legalább 12 cm vastag aljzatbeton, széleken vasalva

F

(Kavics feltöltés)

Legalább 20 cm, tömörítve

T3.1

T3.2 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő ,bitumenes lemez szigeteléssel
4 méter víznyomásig
Függıleges rétegrend
Szerkesztési elvek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél meg kell különböztetni a víznyomás mértéke
miatt a 4 méterig, illetve 4 méter feletti 4-9 m vízoszlop-nyomás miatti védekezést.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelést, a szerkezetkialakítástól függıen, vagy a szerkezeti falra, szigetelést
védı fallal megvédve, vagy a szigetelést tartó falra készítik el, utólagos szerkezetépítéssel beszorítva. A talajvíznyomás elleni szigetelésnél a teknıszigetelés
ajánlható, mint megfelelı biztonságú megoldás.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált
bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelés elsı rétegénél (a függıleges felületen) lángolvasztásos ragasztás
szükséges, illetve a második rétegnél teljes felülető lángolvasztásos hegesztés kell.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.

TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI SZIGETELÉS

®

KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
4 m VÍZNYOMÁSIG

KVE H D

F

Extrudált PS hab +
védőréteg

Bsz

Tartófal

Védőfal

F

D
H
E

SZv E V K

(DRÉN-védőréteg)

Szigetelést védő dombornyomott lemez

(Hőszigetelés-védelem)

Extrudált PS hab

(Elválasztó réteg)

0,2 mm PE fólia

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

V2

(Felső)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V1

(Alsó)

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE NEGRO
C 3,5 Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

teljes felületű
hegesztés

Bsz (Beszorító habarcs)
SZv (Szigetelés védelem)
K (Kellősítő)
F (Falszerkezet)

min. 3 cm hátkiöntő cement habarcs
A vasszereléstől védő EPS hab tábla
ISO-PRIMER
Vasbeton fal, földnyomásra is méretezve

T3.2

T3.3 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Három rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
4 méter víznyomás felett (4-9 m-ig)
Vízszintes rétegrend
Szerkesztési elvek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél meg kell különböztetni a víznyomás mértéke
miatt a 4 méterig illetve 4-9 méter vízoszlop-nyomás miatti védekezést.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4-9 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelés alá megfelelı minıségő (C.16) és 12 cm vastag, portalanított,
repedésmentes vasalt aljzatbetont kell készíteni, az épületszéleken felvastagítva.
Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület méretétıl függ. A dilatáció felett
vértezésül egy legalább 50 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem
kell leragasztani.
A talajvíznyomás elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós
modifikált bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, az átlapolások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést
nem kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles
sávban a keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a
függıleges felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.
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®

HÁROM RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
4 m és 9 m VÍZNYOMÁS KÖZÖTT

B
SZb
E
V
K
A
F

B

(Burkolat+ellenszerkezet) Az igénybevételnek megfelelően tervezett burkolat és a felúszás ellen
megfelelő vasbeton szerkezet

SZb (Szerelő beton)
E (Elválasztó réteg)

Legalább 6 cm vastag kavicsbeton
0,2 mm PE fólia

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

V3

(Felső)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V2

(Középső)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V1

(Alsó)

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

A

(Aljzat)

Legalább 12 cm vastag aljzatbeton, széleken vasalva

F

(Kavics feltöltés)

Legalább 20 cm, tömörítve

T3.3

T3.4 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Három rétegő ,bitumenes lemez szigeteléssel
4 méter víznyomás felett (4-9 m-ig)
Függıleges rétegrend
Szerkesztési elvek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél meg kell különböztetni a víznyomás mértéke
miatt a 4 méterig illetve 4 méter feletti (4-9 m) vízoszlopnyomás miatti védekezést.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4-9 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelést, a szerkezetkialakítástól függıen, vagy a szerkezeti falra, szigetelést
védı fallal megvédve, vagy a szigetelést tartó falra készítik el, utólagos szerkezetépítéssel beszorítva. A talajvíznyomás elleni szigetelésnél a teknıszigetelés
ajánlható, mint megfelelı biztonságú megoldás.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált
bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelés elsı rétegénél (a függıleges felületen) lángolvasztásos ragasztás
szükséges, illetve a második rétegnél teljes felülető lángolvasztásos hegesztés kell.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.
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®

HÁROM RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
4 m és 9 m VÍZNYOMÁS KÖZÖTT

F

KVE H
Extrudált PS hab +
védőréteg

Bsz

Tartófal

Védőfal

F

D (DRÉN-védőréteg)
H (Hőszigetelés-védelem)
E (Elválasztó réteg)
Bsz (Beszorító habarcs)

SZv E V K

Szigetelést védő dombornyomott lemez
Extrudált PS hab
0,2 mm PE fólia
min. 3 cm hátkiöntő cement habarcs

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

V3

(Felső)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V2

(Középső)

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V1

(Alsó)

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Elast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés

SZv (Szigetelés védelem)
K (Kellősítő)
F (Falszerkezet)

A vasszereléstől védő EPS hab tábla
ISO-PRIMER
Vasbeton fal, földnyomásra is méretezve

T3.4

T3.5 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Hajlatkialakítás és lemeztoldás függıleges falon
Szerkesztési elvek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél meg kell különböztetni a víznyomás mértéke
miatt a 4 méterig, illetve 4 méter feletti 4-9 m vízoszlopnyomás miatti védekezést.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelést, a szerkezetkialakítástól függıen, a szigetelést tartó falra készítik el,
utólagos szerkezet-építéssel beszorítva. A talajvíznyomás elleni szigetelésnél csak a
teknıszigetelés ajánlható, mint megfelelı biztonságú megoldás.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés elsı rétegénél (a függıleges felületen) lángolvasztásos ragasztás
szükséges, illetve a második rétegnél teljes felülető lángolvasztásos hegesztés kell.
A szigetelés vonalvezetése és hajlatkialakítása a mellékelt rajzon jól látható. A
szigetelést tartó fal felsı szintjét figyelembe véve több darabból készítendı a
szigetelés, de legfeljebb 2,0-2,5 m-es darabokból. Ha kétméteres szakaszokkal
dolgozunk, akkor az alsó hajlatkialakítás miatt a rajzon látható szintek alakulnak ki.
A szigetelést felülrıl (többnyire állványról) kell kezdeni és az alatta lévı szakaszokat
a felsı sáv elkészülte után javasoljuk kivitelezni. Ekkor a felfelé gördített tekercsek
toldási biztonsága nagyobb és az állvány elbontása után lehet az alsó sávokat, illetve
a vízszintes szigetelést, kivitelezni.
Természetesen az alsó sávok és vízszintes felület is elkészíthetı elsıként, viszont
akkor a felsı sávokat a vízszintes szigetelt felületre helyezett állványról kell
kivitelezni és ekkor nagyobb a sérülés veszélye.
Célszerő a pincefalon kiosztási tervet is készíteni. Ha süllyeszték (pl. liftakna) is
készül, azt a vízszintes rétegek elkészülése elıtt kell kivitelezni. Az akna szélein a
lépcsıs-ollós toldás elveit betartva kell a csatlakozást elkészíteni.
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®

KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

Hajlatkialakítás és lemeztoldás függőleges falon
+3,20
vagy toldás kell !

Vértező sáv

+1,40

15 cm

Vértező sáv

15 cm

RÉTEGREND:

15 cm

Szigetelés tartó fal

15 cm

+1,55

Szigetelés tartó fal

15 cm

Szigetelés tartó fal

15 cm

15 cm

+1,70

15 cm

T3.1 SZERINT

T3.5

T3.6 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szigetelés részben tartófalra, részben kívülrıl készítve
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A szigetelést a mértékadó talajvízszintig két rétegben kell készíteni. Ezen a síkon
lehetséges a szigetelés rétegszámának és kivitelezési módjának váltása is. A
szigetelést tartó falra készítik a talajvíznyomás elleni szigetelést, majd a tetejére
kihajtott szigetelést most már kívülrıl az elkészült falszerkezetre kivitelezik, egy
rétegő talajnedvesség elleni szigetelésként.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelést a szigetelést tartó falra készítik el utólagos
szerkezet-építéssel beszorítva. A talajvíznyomás elleni szigetelésnél csak a
teknıszigetelés ajánlható, mint megfelelı biztonságú megoldás.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés elsı rétegénél (a függıleges felületen) lángolvasztásos ragasztás
szükséges, illetve a második rétegnél teljes felülető lángolvasztásos hegesztés kell.
A szigetelés vonalvezetése és hajlatkialakítása a mellékelt rajzon jól látható. A
szigetelést tartó fal felsı szintjét figyelembe véve egy, vagy több darabból készítendı
a szigetelés, de legfeljebb 2,0-2,5 m-es darabokból.
A szigetelést felülrıl (magasságtól függıen többnyire állványról) kell kezdeni és az
alatta lévı szakaszokat a felsı sáv elkészülte után javasoljuk kivitelezni. Ekkor a
felfelé gördített tekercsek toldási biztonsága nagyobb és az állvány elbontása után
lehet az alsó sávokat, illetve a vízszintes szigetelést, kivitelezni. Természetesen az
alsó sávok és vízszintes felület is elkészíthetı elsıként, viszont akkor a felsı sávokat
a vízszintes szigetelt felületre helyezett állványról kell kivitelezni és ekkor nagyobb a
sérülés veszélye.
Az alaplemez vasszerelésekor megsérthetik a szigetelést. Ezért a rajzon is látható
EPS hab védelmet elıre el kell helyezni. Betonozás elıtt többnyire nincs mód
eltávolítani, ez bent is maradhat, csak a folyamatosságára, hézagmentes elhelyezésre és a szigetelésre való egyenletes felfekvésére kell nagyon ügyelni.
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Szigetelés részben tartófalra, részben kívülről készítve
25-30 cm

Beszorító habarcs
Talajnedvesség elleni szigetelés

min. 30 cm

Védő-elválasztó réteg
Polisztirol hab
védőréteg

Rétegrend szerinti
vízszigetelés
Pv.

Tv.

Vértező sáv

15 cm

15 cm 15 cm

Leterhelő vasbeton
szerkezet

VB. alaplemez

Szerelőbeton
Homokos kavics ágyazóréteg

RÉTEGREND:

bitumenes kellősítés

T3.1 SZERINT

T3.6

T3.7 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő ,bitumenes lemez szigeteléssel
Szigetelést tartó fal melletti hajlat szigetelése
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A szigetelést a mértékadó talajvízszintig két rétegben kell készíteni, a rétegek közé
épített hajlaterısítı (vértezı) sáv betéttel. A szigetelést tartó falra felülrıl lefelé
haladva, elkészítik a talajvíznyomás elleni szigetelést. Az alsó hajlatrészen, a
vízszintes síkon, történik a szigetelés lépcsıs-ollós csatlakozása. Ennek helyigénye
legalább 45 cm.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelést a szigetelést tartó falra készítik el utólagos
szerkezet-építéssel beszorítva. A talajvíznyomás elleni szigetelésnél csak a
teknıszigetelés ajánlható, mint megfelelı biztonságú megoldás.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés elsı rétegénél (a függıleges felületen) lángolvasztásos ragasztás
szükséges, illetve a második rétegnél teljes felülető lángolvasztásos hegesztés kell.
A szigetelés vonalvezetése és hajlatkialakítása a mellékelt rajzon jól látható. A
szigetelést tartó fal felsı szintjét figyelembe véve egy, vagy több darabból készítendı
a szigetelés, de legfeljebb 2,0-2,5 m-es darabokból.
A szigetelést felülrıl (magasságtól függıen többnyire állványról) kell kezdeni és az
alatta lévı szakaszokat a felsı sáv elkészülte után javasoljuk kivitelezni. Ekkor a
felfelé gördített tekercsek toldási biztonsága nagyobb és az állvány elbontása után
lehet az alsó sávokat, illetve a vízszintes szigetelést, kivitelezni. Természetesen az
alsó sávok és vízszintes felület is elkészíthetı elsıként, viszont akkor a felsı sávokat
a vízszintes szigetelt felületre helyezett állványról kell kivitelezni és ekkor nagyobb a
sérülés veszélye.
Az alaplemez vasszerelésekor megsérthetik a szigetelést. Ezért a rajzon is látható
EPS hab védelmet elıre el kell helyezni. Betonozás elıtt többnyire nincs mód
eltávolítani, ez bent is maradhat, csak a folyamatosságára, hézagmentes elhelyezésre és a szigetelésre való egyenletes felfekvésére kell nagyon ügyelni.
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Szigetelést tartó fal melletti hajlat szigetelése
25-30 cm
Rétegrend szerinti
vízszigetelés

15 cm

15 cm

Védő-elválasztó réteg

Pv.

Polisztirol hab
védőréteg

Leterhelő vasbeton
szerkezet

15 cm

Vértező sáv

15 cm

VB. alaplemez

15 cm 15 cm

Szerelőbeton
bitumenes kellősítés
Homokos kavics ágyazóréteg

RÉTEGREND:

T3.1 SZERINT

T3.7

T3.8 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő ,bitumenes lemez szigeteléssel
Szélsı fal külsı oldali szigetelése
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A szigetelést a mértékadó talajvízszintig két rétegben kell készíteni, a rétegek közé
épített hajlaterısítı (vértezı) sáv betéttel. A szerkezeti falra felülrıl lefelé haladva,
elkészítik a talajvíznyomás elleni szigetelést. Az alsó hajlatrészen, a vízszintes síkon,
történik a szigetelés lépcsıs csatlakozása. Ennek helyigénye legalább 45 cm.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelést a szerkezeti falra készítik el utólagosan tégla
védıfal-építéssel beszorítva. A talajvíznyomás elleni szigetelésnél elsısorban a
teknıszigetelés ajánlható, mint megfelelı biztonságú megoldás, de a mellékelt
részlet szerinti megoldás is elképzelhetı.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés elsı rétegénél (a függıleges felületen) lángolvasztásos ragasztás
szükséges, illetve a második rétegnél teljes felülető lángolvasztásos hegesztés kell.
A szigetelés vonalvezetése és hajlatkialakítása a mellékelt rajzon jól látható. A
szigetelendı fal felsı szintjét figyelembe véve több darabból készítendı a szigetelés,
de legfeljebb 2,0-2,5 m-es darabokból. A szigetelést felülrıl (magasságtól függıen
többnyire állványról) kell kezdeni és az alatta lévı szakaszokat a felsı sáv elkészülte
után javasoljuk kivitelezni. Ekkor a felfelé gördített tekercsek toldási biztonsága
nagyobb és az állvány elbontása után lehet az alsó sávokat, illetve a vízszintes
szakaszon a szigetelést kivitelezni. Természetesen az alsó sávok és vízszintes
felület is elkészíthetı elsıként, viszont akkor a felsı sávokat a vízszintes szigetelt
felületre helyezett állványról kell kivitelezni és ekkor nagyobb a sérülés veszélye.
Az alaplemez vasszerelésekor megsérthetik a szigetelést. Ezért a rajzon is látható
EPS hab védelmet elıre el kell helyezni. Betonozás elıtt többnyire nincs mód
eltávolítani, ez bent is maradhat, csak a folyamatosságára, hézagmentes elhelyezésre és a szigetelésre való egyenletes felfekvésére kell nagyon ügyelni.
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Szigetelést tartó fal melletti hajlat szigetelése
hőszigetelt pincefal esetén
20-25 cm

vált.

Rétegrend szerinti
vízszigetelés

15 cm

15 cm

Védő-elválasztó réteg

Pv.

Polisztirol hab
védőréteg

Leterhelő vasbeton
szerkezet

15 cm

Vértező sáv

15 cm

VB. alaplemez

15 cm 15 cm

Szerelőbeton
bitumenes kellősítés
Homokos kavics ágyazóréteg

RÉTEGREND:

T3.1 SZERINT

T3.8

T3.9 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szigetelési síkváltás szerkezeti kialakítása
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı, illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A szigetelést a mértékadó talajvízszintig két rétegben kell készíteni, a rétegek közé
épített hajlaterısítı (vértezı) sáv betéttel. A szerkezeti falra felülrıl lefelé haladva,
elkészítik a talajvíznyomás elleni szigetelést. Az alsó hajlatrészen, a vízszintes síkon,
történik a szigetelés lépcsıs csatlakozása. Ennek helyigénye legalább 45 cm.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelést a szigetelést tartó falra készítik el, utólagosan
tégla szerkezeti fal építéssel beszorítva. A talajvíznyomás elleni szigetelésnél
elsısorban a teknıszigetelés ajánlható, mint megfelelı biztonságú megoldás. A
talajnedvesség elleni szigetelést a csatlakozó - magasabb padlószintő - részen egy
rétegben is kivitelezhetik.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés elsı rétegénél (a függıleges felületen) lángolvasztásos ragasztás
szükséges, illetve a második rétegnél teljes felülető lángolvasztásos hegesztés kell.
A szigetelés vonalvezetése és hajlatkialakítása a mellékelt rajzon jól látható. A
szigetelendı fal felsı szintjét figyelembe véve több darabból készítendı a szigetelés,
de legfeljebb 2,0-2,5 m-es darabokból.
A szigetelést felülrıl (magasságtól függıen többnyire állványról) kell kezdeni és az
alatta lévı szakaszokat a felsı sáv elkészülte után javasoljuk kivitelezni. Ekkor a
felfelé gördített tekercsek toldási biztonsága nagyobb és az állvány elbontása után
lehet az alsó sávokat, illetve a vízszintes szakaszon a szigetelést kivitelezni.
Természetesen az alsó sávok és vízszintes felület is elkészíthetı elsıként, viszont
akkor a felsı sávokat a vízszintes szigetelt felületre helyezett állványról kell
kivitelezni és ekkor nagyobb a sérülés veszélye.
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Szigetelési síkváltás szerkezeti kialakítása
(Talajvíznyomás és talajpára elleni
szigetelések csatlakozása)
30-38 cm

Védő-elválasztó réteg
Rétegrend szerinti
vízszigetelés
Pv.

Mértékadó
talajvízszint

Tervezéstől függő méret

10 cm

15 cm

Pv.

Hajlaterősítő sáv
15 cm

15 cm

VB. sávalap

RÉTEGREND:

T3.1 SZERINT

T3.9

T3.10 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Acéllemez szigetelés szorítóperemmel, pillér alatti átvezetésnél
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A pillérek terhelése sok esetben meghaladja a szigetelésre megengedhetı mértéket.
Ezért itt az acéllemez szigetelést lehet alkalmazni, amelybe az átmenı vasakat
vízhatlan varrattal kell behegeszteni. A kétrétegő bitumenes lemez szigetelést az
acéllemezhez szorítóperemmel lehet vízhatlanul csatlakoztatni.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél elsısorban a teknıszigetelés ajánlható, mint
megfelelı biztonságú megoldás. A szigetelés aljzata vasalt lemez legyen, legalább
12 cm vastagsággal.
A szigetelendı felületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés.
A pilléreknél a vízhatlan varrattal behegesztett vasalást és az acéllemezt, amelynek
vastagsága legalább 14 mm, el kell helyezni, úgy, hogy felsı síkja megegyezzen a
szigetelést fogadó aljzat felsı síkjával. A szorítóperem vastagsága legalább 10 mm
legyen.
A szigetelés mindkét rétegét rá kell vezetni az acél szerelvényre. A szigetelést a
csavaroknál úgy kell kivágni, hogy a csavarokra ráhúzható legyen, de csak 1-2 mmel legyen nagyobb a kivágás átmérıje a csavarokénál. A lángolvasztás során
egyenletesen körbe haladva kell a vízhatlan csatlakozást elkészíteni, természetesen
csatlakozva a vízszintes szigeteléshez.
A szigetelés elkészülte után a szorítóperemet rá kell helyezni a csavarokra, ezután
egyenletesen körben haladva fokozatosan kell azokat meghúzni. A szorítóerı akkora
legyen, hogy a szigetelést mindenütt egyenletes, de sérülésveszély nélkül
beszorítsa. Célszerő nyomatékkulcsot használni.
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Acéllemez szigetelés szorítőperemmel
Pillér alatti átvezetésnél

14 mm vtg. acéllemez
behegesztett átmenő
vasakkal
Védő-elválasztó
réteg
Acéllemez
szorítóperem

Pince Pv.

Leterhelő vasbeton
szerkezet

15 cm

15 cm

VB. pilléralap

bitumenes kellősítés
Homokos kavics ágyazóréteg

RÉTEGREND:

Rétegrend szerinti
vízszigetelés
Szerelőbeton

T3.1 SZERINT

T3.10

T3.11 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Acéllemez szigetelés szorítóperemmel, szélsı vasbeton pillérnél
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı, illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A pillérek terhelése sok esetben meghaladja a szigetelésre megengedhetı mértéket.
Ezért itt az acéllemez szigetelést lehet alkalmazni, amelybe az átmenı vasakat
vízhatlan varrattal kell behegeszteni. A kétrétegő bitumenes lemez szigetelést az
acéllemezhez szorítóperemmel lehet vízhatlanul csatlakoztatni.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél elsısorban a teknıszigetelés ajánlható, mint
megfelelı biztonságú megoldás. A szigetelés aljzata vasalt lemez legyen, legalább
12 cm vastagsággal.
A szigetelendı felületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. A szigetelést tartó téglafalnak
egyenletesen falazottnak és dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a
kellısítı bevonat.
A pilléreknél a vízhatlan varrattal behegesztett vasalást és a vaslemezt, amelynek
vastagsága legalább 14 mm, el kell helyezni, úgy, hogy felsı síkja megegyezzen a
szigetelést fogadó aljzat síkjával. A szorítóperem vastagsága legalább 10 mm
legyen.
A szigetelés mindkét rétegét rá kell vezetni az acélszerelvényre. A szigetelést a
csavaroknál úgy kell kivágni, hogy a csavarokra ráhúzható legyen, de csak 1-2 mmel legyen nagyobb a kivágás átmérıje a csavarokénál. A lángolvasztás során
egyenletesen körbe haladva kell a vízhatlan csatlakozást elkészíteni, természetesen
csatlakozva a vízszintes szigeteléshez.
A szigetelés elkészülte után a szorítóperemet rá kell helyezni a csavarokra, ezután
egyenletesen körben haladva fokozatosan kell azokat meghúzni. A szorítóerı akkora
legyen, hogy a szigetelést mindenütt egyenletes, de sérülésveszély nélkül
beszorítsa. Célszerő nyomatékkulcsot használni.
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Acéllemez szigetelés szorítóperemmel
Szélső vasbeton pillérnél

14 mm vtg. acéllemez
szigetelés, behegesztett
átmenő vasakkal

Behegesztett csavar

Acéllemez
szorítóperem

Pv.

Védő-elválasztó
réteg

15 cm

Leterhelő vasbeton
szerkezet

15 cm

VB. pilléralap és tartófal
sávalap
14 mm vtg. acéllemez
szigetelés, behegesztett
átmenő vasakkal

RÉTEGREND:

bitumenes kellősítés

Rétegrend szerinti
vízszigetelés
Szerelőbeton

T3.1 SZERINT

T3.11

T3.12 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szigetelés átvezetése teherhordó fal alatt
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A falak terhelése sok esetben meghaladja a szigetelésre megengedhetı mértéket.
Ezért itt a vasbeton alaplemeznél teherelosztó megoldást (felülbordás lemez) kell
alkalmazni. A szigetelés ekkor átvezethetı a fal sávja alatt is. A csatlakozást a
mellékelt részlet alapján egyszerően lehet kivitelezni.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél elsısorban a teknıszigetelés ajánlható, mint
megfelelı biztonságú megoldás. A szigetelés aljzata vasalt lemez legyen, legalább
12 cm vastagsággal.
A szigetelés alá megfelelı minıségő (C.16) és vastagságú (12 cm), portalanított,
repedésmentes vasalt aljzatbetont kell készíteni, az épületszéleken felvastagítva.
Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület méretétıl függ. A dilatáció felett
vértezésül egy legalább 50 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem
kell leragasztani.
A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált
bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban a
keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.
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Szigetelés átvezetése teherhordó fal alatt

38 cm

Vasbetonbordák
közötti kitöltő réteg
Pince Pv.

Leterhelő vasbeton
szerkezet

VB. alaplemez

Védő-elválasztó réteg

15 cm

Rétegrend szerinti
vízszigetelés
Szerelőbeton

bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

15 cm

T3.1 SZERINT

T3.12

T3.13 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Ferde hajlatszigetelés az alaplemez kiszélesítésénél
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A falak terhelése sok esetben meghaladja a szigetelésre megengedhetı mértéket.
Ezért itt a vasbeton alaplemeznél teherelosztó megoldást (alulbordás lemez) kell
alkalmazni. A szigetelés ekkor átvezethetı a fal sávja alatt is. A csatlakozást a
mellékelt részlet alapján egyszerően lehet kivitelezni.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél elsısorban a teknıszigetelés ajánlható, mint
megfelelı biztonságú megoldás. A szigetelés aljzata vasalt lemez legyen, legalább
12 cm vastagsággal.
A szigetelés alá megfelelı minıségő, 12 cm vastag (C.16) portalanított,
repedésmentes vasalt aljzatbetont kell készíteni, az épületszéleken felvastagítva.
Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület méretétıl függ. A dilatáció felett
vértezésül egy legalább 50 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem
kell leragasztani.
A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált
bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban a
keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
A ferde átmenetnél hajlatvértezı sávot kell alkalmazni, amely 50 cm széles legyen. A
szigetelés csatlakozása a vízszintes felületek szigeteléséhez lépcsıs-ollós
megoldással történjen.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.
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Ferde hajlatszigetelés az alaplemez kiszélesítésénél

Vb. pillér
vagy pengefal

Vértező sáv

Pince Pv.

Rétegrend szerinti
vízszigetelés

25 cm

Leterhelő vasbeton
szerkezet
Homokos kavics
feltöltés
25 cm
Vértező sáv
VB. alaplemez

Védő-elválasztó réteg

RÉTEGREND:

T3.1 SZERINT

bitumenes kellősítés

Szerelőbeton

T3.13

T3.14 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Liftakna süllyeszték szigetelése
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A liftakna süllyeszték megoldása elvileg megegyezik a szélsı falak mentén
készítendı hajlattal. A különbség csak a méretekben, illetve a felvezetett és kihajtott
szigetelés csatlakozásában van. A csatlakozást a mellékelt részlet alapján
egyszerően lehet kivitelezni.
Kivitelezési ismeretek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél elsısorban a teknıszigetelés ajánlható, mint
megfelelı biztonságú megoldás. A szigetelés aljzata vasalt lemez legyen, legalább
12 cm vastagsággal.
A szigetelés alá megfelelı minıségő (C.16) és vastagságú (12 cm), portalanított,
repedésmentes vasalt aljzatbetont kell készíteni, az épületszéleken felvastagítva.
Szükség szerint dilatálni is kell, de ez az épület méretétıl függ. A dilatáció felett
vértezésül egy legalább 50 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem
kell leragasztani.
A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált
bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban a
keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
A függıleges átmenetnél hajlatvértezı sávot kell alkalmazni, amely 33 cm széles
legyen. A szigetelés csatlakozása a vízszintes felületek szigeteléséhez lépcsıs-ollós
megoldással történjen.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.
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Liftakna süllyeszték szigetelése

Liftakna
vb. fala
Rétegrend szerinti
vízszigetelés
Pv.

Leterhelő vasbeton
szerkezet
25 cm

20 cm

Hajlaterősítés

Akna Pv.

VB. alaplemez

Homokos kavics
feltöltés

15 cm

Liftakna vb. talplemeze

15 cm

Védő-elválasztó réteg

RÉTEGREND:

15 cm 15 cm

Vértező sáv

15 cm 15 cm

bitumenes kellősítés

Szerelőbeton

T3.1 SZERINT

T3.14

T3.15 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Csıátvezetés szigetelése
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A szigetelendı falfelületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél elsısorban a teknıszigetelés ajánlható, mint
megfelelı biztonságú megoldás. A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı
rugalmasságú és tartós modifikált bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A csıáttörés kivitelezése
A megfelelı mérető szorítókarimás acél béléscsövet a falon át kell vezetni és
bebetonozással rögzíteni. Célszerő itt vízzáró betont készíteni, vagy utólagos
készítésnél speciális vízzáró cementhabarcsot alkalmazni.
A szigetelést 10 cm átfedésekkel, illetve 15 cm-es toldásokkal kell a függıleges
felületen teljes felülető lángolvasztásos ragasztással kivitelezni. A szigetelést a
csıáttörésig vezetik és rávezetik a szorítóperemre. A szorító perem alatt külön
védıréteget is célszerő alkalmazni. A szorítóperem csavarjainak meghúzása különös
gonddal történjen.
A szorítóperem rögzítése után a szigetelés vízhatlansága a béléscsıben elhelyezett
haszoncsı és a béléscsı között kialakított tömítéstıl függ. Itt a győrős tértömítést
lehet jól alkalmazni.
A szigetelés védelme
Ha a szigetelést külön teknıszigetelésként, a szigetelést tartó falra kivitelezik, a
mellékelt csomópont szerinti megoldást kell figyelembe venni. Itt a beszorító karimás
csıátvezetés a szigetelést tartó falba kerül rögzítésre.
Ha szerkezeti téglafalra kerülı (külsı oldali) szigetelést kivitelezik, akkor a csıhüvelyt
a szerkezeti falba kell bebetonozni! A szigetelést védı fal kivitelezése során 3 cm-es
hátkiöntı cementhabarcs egyidejő készítésével kell a szigetelést teljes felületén
egyenletesen beszorítani.
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Csőátvezetés szigetelése

Vasbeton fal
25 (30) cm

15 cm

Szorító bilincs

Gyűrűs tértömítés (csavaros gumilánc)
LINK SEAL vagy RUBRING gyűrű

Rétegrend szerinti
vízszigetelés

bitumenes kellősítés

Szigetelést védő réteg

Köpenycső

15 cm

Falon átvezetett cső

Kibetonozás

Szigetelést tartó
fal

RÉTEGREND:

T3.1 SZERINT

T3.15

T3.16 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Talajvízszint süllyesztı kútfej lezárása és a szigetelés csatlakozása
Szerkesztési elvek
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni.
A szigetelendı falfelületeket elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés.
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél elsısorban a teknıszigetelés ajánlható, mint
megfelelı biztonságú megoldás. A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı
rugalmasságú és tartós modifikált bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A kútfej és csıátvezetés kivitelezése
A megfelelı mérető szorítókarimás acél béléscsövet (amelynél a fix perem
vastagsága legalább 14 mm) el kell helyezni, úgy, hogy felsı síkja megegyezzen a
szigetelést fogadó vasalt aljzatbeton felsı síkjával. A szorítóperem vastagsága
legalább 10 mm legyen.
A szigetelést 10 cm átfedésekkel, illetve 15 cm-es toldásokkal kell a felületen teljes
felülető lángolvasztásos ragasztással kivitelezni. A szigetelés mindkét rétegét rá kell
vezetni az acélszerelvényre. A szigetelést a csavaroknál úgy kell kivágni, hogy a
csavarokra ráhúzható legyen, de csak 1-2 mm-el legyen nagyobb a kivágás átmérıje
a csavarokénál. A lángolvasztás során egyenletesen körbe haladva kell a vízhatlan
csatlakozást elkészíteni, természetesen csatlakozva a vízszintes szigeteléshez. A
szorítóperem csavarjainak meghúzása különös gonddal történjen.
A szorítóperem rögzítése után a szigetelés vízhatlansága a csıfejen elhelyezett
vízhatlan hegesztéső peremtıl és annak tömítésétıl függ. Itt a tömítésként a
szöveterısítéső mőkaucsuk lemezt lehet alkalmazni.
A szigetelés védelme
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
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Talajvízszint süllyesztő kútfej lezárása
és a szigetelés csatlakozása
Talajvízszint süllyesztő kút-fej
gumigyűrűs lezáró fedele

Rétegrend szerinti
vízszigetelés
Pv.

Szigetelést védő réteg

Leterhelő vasbeton
szerkezet
15 cm

VB. alaplemez
Homokos kavics
feltöltés

bitumenes kellősítés

Szűrőkút

14 mm vtg. fix perem
folyamatos varrattal a
csőhöz hegesztve

Szigetelést védő
alátétlemez gallér

RÉTEGREND:
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T3.16

T3.17 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
4 méter víznyomásig
Dilatáció kialakítása FLAMM-LINE szalaggal
Szerkesztési elvek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél meg kell különböztetni a víznyomás mértéke
miatt a 4 méterig illetve 4 méter feletti vízoszlopnyomás miatti védekezést.
A szigetelést a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és
kivitelezni. A 4 méter víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több
rétegben lehet készíteni biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és
kapcsolatoknál hajlaterısítı illetve vértezı sávokkal is kell számolni. A
talajvíznyomás elleni szigetelésnél a teknıszigetelés ajánlható, mint megfelelı
biztonságú megoldás.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelés alá megfelelı minıségő (C.16) és vastagságú (12 cm), portalanított,
repedésmentes vasalt aljzatbetont kell készíteni, a dilatációnál felvastagítva. A
vastagított részbe, a talajvíznyomás hatásának csökkentésére, dilatációs
fugaszalagot kell elhelyezni.
A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı rugalmasságú és tartós modifikált
bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban a
keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
A két rétegő szigetelés közé egy speciális FLAMM-LINE dilatációs szalagot kell
behegeszteni. A leterhelı lemez készítése és a talajvíznyomás felnyomó hatása
elleni védelmül egy 1 mm vastag rézlemez betétet kell elhelyezni és kétoldalt a
szigeteléshez egy-egy 50 cm széles lemezsávval lángolvasztással kapcsolni.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg a 400-1.000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.
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Dilatáció kialakítása FLAMM-LINE szalaggal

33 cm széles takaró lemezsáv

Leterhelő vasbeton
szerkezet

Dilatációs hézag acéllemez lefedése
Szigetelést védő réteg
25 cm
Szerelőbeton

Leterhelő vasbeton
szerkezet

15 cm

VB. alaplemez

VB. alaplemez

Homokos kavics feltöltés

FLAMM-LINE
dilatációs szalag

1 mm vastag rézlemez
védelem
bitumenes kellősítés

Rétegrend szerinti
vízszigetelés

RÉTEGREND:

T3.1 SZERINT

T3.17

T3.18 Talajvíznyomás elleni szigetelés
Két rétegő ,bitumenes lemez szigeteléssel
4 méter víznyomásig
Szerkezeti dilatáció kialakítása lírás betételemmel
Szerkesztési elvek
A talajvíznyomás elleni szigetelésnél meg kell különböztetni a víznyomás mértéke
miatt a 4 méterig illetve 4-9 méter vízoszlopnyomás miatti védekezést. A szigetelést
a talajvíznyomás elleni szigetelés elvei szerint kell kialakítani és kivitelezni. A 4 méter
víznyomásig, az erre minısített termékekkel, csak több rétegben lehet készíteni
biztonságos szigetelést, de a síkváltásoknál és kapcsolatoknál hajlat-erısítı illetve
vértezı sávokkal is kell számolni. A talajvíznyomás elleni szigetelésnél a
teknıszigetelés ajánlható, mint megfelelı biztonságú megoldás.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelés alá megfelelı minıségő (C.16) és vastagságú (12 cm), portalanított,
repedésmentes vasalt aljzatbetont kell készíteni, a dilatációnál felvastagítva. A
vastagított részbe, a talajvíznyomás hatásának csökkentésére, dilatációs
fugaszalagot kell elhelyezni. A talajvíz elleni szigetelésre csak a megfelelı
rugalmasságú és tartós modifikált bitumenes lemezeinket ajánljuk.
A szigetelést vízszintes felületen legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, az átlapolások mentén kb. 15 cm széles sávban a
keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A második rétegnél illetve a függıleges
felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
A dilatációs megoldás kivitelezése
A megfelelı mérető szorítóperemes acél elemet elızetesen az aljzatban el kell
helyezni és bebetonozással kell rögzíteni. Célszerő vízzáró betont készíteni. A
szigetelést a szorítóperemig vezetik és a csavarlyukak kivágása után rávezetik az
alsó szorítóperemre. A felsı szorító perem alatt külön védıréteget is kell alkalmazni
A szorítóperem meghúzása után a szigetelés vízhatlansága a lírás betételemtıl függ.
A betételem vagy erısítıbetétes két rétegő mőkaucsuk szalag vagy lágyított vörösréz lemez lehet.
A szigetelés védelme
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es polietilén fólia terítéssel.
A szigetelést be kell szorítani két szilárd szerkezet közé, de a terhelés mértéke nem
haladhatja meg az 400-1000 kN/m2 értéket, amely a vízszigetelı anyag
modifikálásától (elasztomer-plasztomer) függ.
Ha a terhelés mértéke meghaladja a szigetelésre megadott legnagyobb értéket,
akkor ott más megoldást (például acéllemez szigetelést) kell alkalmazni.
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Szerkezeti dilatáció kialakítása lírás betételemmel

Acél perem v=14 mm + M20×80-3.6
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FAL- ÉS LÁBAZATSZIGETELÉSEK
A falazatok csapóeső és felszívódó nedvesség elleni védelmére a vízszintes fal- és függőleges
lábazatszigetelés megfelelő kialakítása szükséges.

PINCE NÉLKÜLI ÉPÜLETNÉL
 a vízszintes falszigetelés síkja egyezzen meg a padlószigetelés
síkjával, ebben az esetben nincs szükség külön lábazati
szigetelésre, mert az kifuthat a külső falsíkig,
 a vízszintes falszigetelés síkja eltérő síkon van (legtöbbször a
padlószigetelés síkja alatt van), ekkor a kettőt összekötő függőleges
lábazati szigetelést külön el kell készíteni.

ALÁPINCÉZETT ÉPÜLETNÉL
 az előre elkészített pinceszigetelésnél a függőleges lábazati
szigetelést a
 járdaszint alatt védetten kell a függőleges pinceszigeteléshez csatlakoztatni, a csatlakozás készíthető 10 cm-es átlapolással,
lángolvasztásos ragasztással
 az utólag készülő
pinceszigetelésnél a pincefalak függőleges
szigetelését
felület-folytonosan kell felvezetni a lábazat mögé
 a szigetelés nélkül készülő pince esetén a földszinti födém alatt, a
mindenkori járdaszint felett, egy vízszintes falszigetelést kell
készíteni.
Ha csak a vízszintes ISO-LINE falszigetelés készül, annak síkja a járda felett legalább 30 cm-rel
legyen és beépítése megszakítás nélküli legyen. A megemelt padlószint esetén falszigetelés csak
az épület padló aljzatának felső síkjával azonos magasságra vagy az alá kerülhet.
A függőleges lábazati ISO-LINE szigetelés, a csapóeső elleni védelmül, a lábazati fal külső
síkján, a talajnedvesség elleni védelem céljából, a lábazati fal belső síkján készül A vízszintes
falszigetelés csak a szigetelési sík feletti falak nedvességfelszívását akadályozza meg.
A függőleges lábazati ISO-LINE szigetelés helyét a vízszintes falszigetelés síkja, a
pinceszigetelés kialakítása, a terepszintje és lejtése határozzák meg. Általában két szilárd
szerkezet közé kell beépíteni, illetve a mechanikai védelmét megfelelő módon kell biztosítani.
Ha a lábazat nem fagyálló anyagú, akkor a függőleges ISO-LINE szigetelést a járda vagy terep
szintje fölé legalább 30 cm-re kell felvezetni és felületfolytonosan kell beépíteni, csatlakoztatva a
vízszintes falszigeteléshez és a függőleges pinceszigeteléshez.
A talajnedvesség elleni szigeteléssel azonos anyagú és rétegszámú szigetelés alkalmazása
javasolható. Abban az esetben, ha az épület tervezett élettartama, a rendezett terep szintje illetve
a talajvízviszonyok azt megfelelően indokolják egyrétegű hegeszthető bitumenes lemez
szigetelés is alkalmazható. Viszont minden esetben mérlegelendő, hogy a választott megoldás
műszaki és költségkihatásai megfelelően összhangban vannak-e.

ÁLTALÁNOS RÉTEGFELÉPÍTÉS VÍZSZINTESEN
- alapfal, lábazati fal cementhabarccsal megfelelően simított teteje
- hideg bitumenmáz kellősítő alapozás
- ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemez szigetelés
- szigetelést védő réteg (falazás esetén 1-1,5 cm cementhabarcs)
- felmenő (tégla) falszerkezet

ISO-LINE Alkalmazástechnika
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ÁLTALÁNOS RÉTEGFELÉPÍTÉS FÜGGŐLEGESEN
- alapfal, lábazati fal, cementhabarccsal simított függőleges felülete
- hideg bitumenmáz kellősítő alapozás)
- ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemez szigetelés
- kiegyenlítő, megtámasztó, illetve beszorító habarcsréteg
- fagyálló lábazati burkolat (ha szükséges kiegészítő hőszigeteléssel)

AJÁNLOTT BITUMENES LEMEZEK
Az ISO-LINE Rt. által ajánlott bitumenes lemezek típusa a rétegrendeken egyszerűen
megtalálhatóak.
A javasolt vízszigetelő lemezek műszaki paraméterei
Az egyes ISO-LINE vízszigetelő termékek műszaki adatlapjai csatoltan megtalálhatóak. Az
adatlapok a rétegrendi oldalakról könnyen elérhetőek.

A SZIGETELÉS ALJZATÁNAK KÖVETELMÉNYEI
A szigetelés aljzata legyen
- léccel lehúzott, fasimítóval jól lesimított felületű vízszintes betonaljzat,
- kavicsfészektől és kiálló szemcséktől mentes függőleges betonfal,
- legalább 5 mm habarcs réteggel kiegyenlített, vakolt és simított téglafal
Az egymáshoz csatlakozó szerkezetek eltérő mozgása legyen kizárt vagy mozgásuk esetén
megfelelő dilatációval kialakított.

A RÉSZLETEK KIALAKÍTÁSA
Az ISO-LINE szigetelésnek mind a függőleges, mind a vízszintes felületeken, a sarkokban és az
éleken jól és szorosan (hólyag és ráncmenetesen) kell feküdnie, egységes összefüggő felületet
alkotnia. A szigetelés éleit és sarkait 4 cm sugarú lekerekítéssel kell elkészíteni.
A főfalak és a válaszfalak szigeteléseit a padlószigeteléshez mindkét oldalon 15-15 cm-es
átfedéssel kell csatlakoztatni. A szerkezeti mozgási hézagoknál, a cső- és kábel átvezetéseknél a
nedvesség felszívódását meg kell akadályozni.
Bejárati ajtónál a függőleges ISO-LINE pinceszigetelés lemezeinek végét legalább 10 cm-es
túlnyúlással a szigetelést tartó falra kell kihajtani, ehhez rálapolással kell csatlakoztatni a lépcső
alatti vízszintes szigetelést. A szigetelés lezárását a szigetelő lemez lépcső mögötti felhajtásával
és 10 cm-es túlnyújtásával, a küszöb alatt átvezetve a padlóburkolat alatti aljzatbetonra kell
ragasztani. A lépcső és az ajtó közötti csatlakozásnál rugalmas kitt tömítést kell alkalmazni.
Pinceablaknál a függőleges szigetelő rétegeket folyamatosan, törés nélkül, kell felvezetni és
felragasztani a tokszerkezet alatti falra, az ablak csak ezután helyezhető el.
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KIVITELEZÉSI TECHNOLÓGIA
Az ISO-LINE szigetelés kivitelezésének részletes ismeretei megegyeznek a talajnedvesség elleni
szigetelésnél megfogalmazottakkal. A szigetelő lemezek átlapolásai legalább 10 cm szélesek
legyenek.
Pince nélküli épület vízszintes falszigeteléséhez a padlószigetelés rétegeit legalább 15 cm-es
átfedésekkel kell csatlakoztatni. Utólagos csatlakoztatás esetén a falszigetelés túlnyúló
lemezrétegeit a szennyeződéstől meg kell tisztítani, ha felületük nedves, meg kell
szárítani.
A különböző időben egymáshoz csatlakoztatva készülő lemezrétegek vízhatlan összedolgozásának feltétele, hogy a csatlakozó lemezvégződések tiszták, épek, szárazak
és legalább 15 cm szélességűek legyenek. Ezért a csatlakozó lemeztúlnyúlásokat
elkészítésükkor minden esetben megfelelő védelemmel kell ellátni ( külön lemezsáv,
vagy PE fólia védelem homokterítésen betonlapokkal ideiglenesen leterhelve ).
Ha a vízszintes falszigetelés nem csatlakozik más szigeteléshez, a lemezt 3-3 cm-rel
szélesebbre kell hagyni, mint a szigetelendő fal a rákerülő nedvességet vezetni képes
burkolattal ( vakolattal ) együtt. Ezt a túlnyúlást a felmenő falazat elkészülte után éles
késsel óvatosan le kell vágni.
A vízszintes falszigetelésre vagy 1,5-2,0 cm vastag habarcsréteget, vagy külön
szigetelésre
figyelembe nem vett védőréteget kell készíteni.
Kétrétegű függőleges lábazati szigetelés esetén a felső lemezréteget 10 cm-es túlnyúlással
kell az
alsó lemezréteg fölé vezetni és felragasztani. Az előre gyártott lábazati falpanelek
illesztési
hézagai felett a lemezeket 15 cm széles sávban nem szabad leragasztani, hogy a
mozgások felvételére elegendő tartalék álljon rendelkezésre.
A függőleges lábazati falszigetelést előre gyártott lábazatburkolatnál min. 2 cm vastag
híg
hátkiöntő cementhabarcssal kell beszorítani. Helyszíni monolit műkőburkolat esetén
külön
beszorító habarcsra nincs szükség.
Hőszigetelés javasolt anyaga, a lábazat esetén, az ábrázolt megoldásoknál, az extrudált PS
hab
legyen. Expandált PS hab lábazatnál csak akkor alkalmazható, ha azt még egy külön
vízszigetelő réteggel is megvédik
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T4.1 Fal és lábazatszigetelés
Egy és két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szerkesztési elvek
A talajnedvesség elleni szigetelést (felszívódó vagy felszálló talajpára elleni
védelmet) minden olyan helyiség esetében el kell készíteni, ahol azt vagy a
helyiségek funkciója miatti szárazsági követelmény, vagy az alkalmazott padló (illetve
falburkolat) védelme indokolja.
A padlón alkalmazott védelem, ha földszinti, esetleg kiemelt földszinti padló
szigetelését készítik, elegendı lehet egy rétegben elkészítve. Ez a réteg készülhet
oxidbitumenes és modifikált bitumenes lemezbıl egyaránt. Javasoljuk a hosszabb
A hıérzeti és energetikai követelmények miatt minden olyan helyiségben, ahol
huzamos emberi tartózkodással kell számolni szükséges a padló hıszigetelése.
Ennek mértéke legalább 8 cm legyen, de javasoljuk a 10-12 cm-t.

Kivitelezési ismeretek
A talajnedvesség elleni szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított,
repedésmentes aljzatbetont kell készíteni. Szükség szerint munkahézagot vagy
dilatációt kell kialakítani, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció felett vértezésül
egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A felmenı falszerkezetek alatt készülı szigetelést meg kell védeni a sérülésektıl. A
falak esetén a cementhabarcs védelem megfelelı, viszont a túlnyúló sávok
ideiglenes védelme sokszor megoldatlan, Erre feltétlenül gondot kell fordítani, mert a
szakadozott, elszennyezıdött bitumenes lemezekhez megfelelı, vízhatlan
kapcsolatot készíteni lehetetlen. A védelem lehet PE fólia, vagy homokterítés is. A
pinceszigeteléshez kapcsolódó lábazatszigetelésre nézve a csatlakozások épsége
kiemelten fontos. Ha itt nem készül teljes értékő kapcsolat a csapadékvíz igen
könnyen betalál a pincébe!
A talajnedvesség elleni szigetelést legalább 10 cm-es átfedéssel és toldással kell
fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, a toldások mentén 15 cm széles sávban a toldás
elkészítésekor keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A függıleges felületen viszont
teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges. A függıleges felületeken a
szigetelés fogadására alkalmas dörzsölést és bitumenmáz kellısítést kell készíteni.
Az elkészült bitumenes lemez szigetelést azonnal meg kell védeni 0,2 mm-es
polietilén fólia terítéssel. A védelem lehetséges a jelölt hıszigetelı táblákkal is,
azonban azok sérülésveszélyének elkerülésére mielıbb el kell készíteni a burkolat
fogadására alkalmas aljzatbetont és ez alatt a technológiai PE fóliát.
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(Burkolat)

Az igénybevételnek megfelelően tervezett burkolat

(Elválasztó réteg - vízszintes) 0,2 mm PE fólia vagy lépésálló hőszigetelés
szigetelés vízszintesen
kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

Csak átfedés
összehegesztve

Csak átfedés
összehegesztve

V2

(Felső) ISO-LINE GRUND 4,5

ISO-LINE GRUND 4,5
Plast

V1

(Alsó)

ISO-LINE GRUND 3,5

ISO-LINE GRUND 3,5
Plast

Csak átfedés
összehegesztve

Rögzítés
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Csak átfedés
összehegesztve

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

(Aljzat)

Legalább 6 cm vastag beton (C.8)

(Kavics feltöltés)

Legalább 20 cm, tömörítve
szigetelés függőlegesen

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

V2

(Felső)

ISO-LINE FIX 4,5

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

V1

(Alsó)

ISO-LINE GRUND 3,5

ISO-LINE GRUND 3,5
Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

Rögzítés
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(Kellősítő)
(Elválasztó réteg - függőleges)

ISO-PRIMER
0,2 mm PE fólia vagy geotextília

T4.1

T4.2 Fal és lábazatszigetelés
Egy rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Teherhordó fal lábazatszigetelése azonos síkon készített földszinti
padlószigeteléssel
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított, repedésmentes alapot és
aljzatbetont kell készíteni, amelyet hideg oldószeres bitumenmázzal kellısíteni
szükséges.
Legtöbbször a padlószigetelés aljzatbetonja még nincs készen, amikor a lábazati
vízszintes falszigetelés készül, ezért a túlnyúló szigetelı sáv megvédésérıl
gondoskodni kell, amíg a szigetelés végleges kivitelezésére mód nyílik.
A szigetelés kivitelezése
A simított és elıkészített alapfalra az (elıre megfelelı szélességőre vágott) szigetelı
sávot kigörgetik és beigazítják, majd kemény papírhengerre történı
visszatekercselés után lángolvasztással leragasztják. A tekercsek 10 cm-es
lángolvasztással összeragasztott átfedéssel csatlakozzanak egymáshoz.
A túlnyúló bitumenes lemez sávot ideiglenesen felhajtják, az aljzatbeton elkészülte
után leragasztják és lángolvasztásos ragasztással csatlakoztatják hozzá a
padlószigetelést. Az oldalfalra a szegélyek mentén az aljzatbeton magasságáig a
szigetelést fel kell hajtani.
Sokkal elınyösebb az a megoldás, amikor a talpgerenda-rács felületére is kifutó
egységes 12-15 cm vasalt aljzatra készülhet el a bitumenes lemez szigetelés. Ebben
az esetben a csatlakozások biztonságosabbak, csupán a teljes felülető szigetelés
védelmére kell gondot fordítani. Javasolható egy szerkezetépítés utáni második réteg
kivitelezése.
A szigetelés védelme
Az elkészült szigetelésre a rajzon látható táblás hıszigetelést el kell helyezni és azt
azonnal meg kell védeni a technológiai polietilén fólia terítéssel, illetve mielıbb el kell
készíteni a legalább 6-8 cm vastag burkolatot is fogadó aljzatbetont.
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Teherhordó fal lábazatszigetelése azonos síkon készített
földszinti padlószigeteléssel

Teherhordó fal alatti vízszigetelő
lemezsáv ~50 cm
Sarkok mentén felvezetett
lemezsáv ~25 cm
Pv.

15
Lábazat hőszig.
Lábazati fal
Bit. kiöntés
Rétegesen tömörített
feltöltés

Jsz.

Beton sávalap
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T4.1 SZERINT

T4.2

T4.3 Fal és lábazatszigetelés
Egy rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Teherhordó fal lábazatszigetelése eltérı síkon készített földszinti
padlószigeteléssel, hıszigetelt lábazattal
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított, repedésmentes alapbetont kell
készíteni, amelyet hideg oldószeres bitumenmázzal kellısíteni szükséges.
A szigetelést egy vékony PE fólia sávval és/vagy cementhabarccsal kell a további
szerkezetépítés mechanikai hatásaitól megvédeni.
A lábazati fal elkészülte után a vízszintes szigeteléshez egy függıleges védelmet kell
lángolvasztással kapcsolni, amely a késıbb készülı feltöltés felöli felszívódás elleni
védekezésként készítendı. Ezt a készülı aljzatbeton magasságáig kell felvezetni.
A feltöltés és a szigetelést fogadó aljzatbeton elkészülte után a vízszintes
padlószigetelés kivitelezése következik.
A szigetelés kivitelezése
A simított és elıkészített alapfalra az (elıre megfelelı szélességőre vágott) szigetelı
sávot kigörgetik és beigazítják, majd kemény papírhengerre történı
visszatekercselés után lángolvasztással leragasztják. A tekercsek 10 cm-es
lángolvasztással összeragasztott átfedéssel csatlakozzanak egymáshoz.
Az elızetesen simára dörzsölt és hideg bitumenmázzal alapozott függıleges felületre
a csatlakozó belsı oldali függıleges falszigetelést is elkészítik.
Az aljzatbeton elkészülte után elkészítik a padlószigetelést. Az oldalfalra a szegélyek
mentén az aljzatbeton magasságáig a szigetelést külön szegélysávval fel kell hajtani.
A szigetelés védelme
Az elkészült szigetelésre a rajzon látható táblás hıszigetelést el kell helyezni és azt
azonnal meg kell védeni egy technológiai polietilén fólia terítéssel, illetve mielıbb el
kell készíteni a legalább 6-8 cm vastag burkolatot is fogadó aljzatbetont.
A külsı oldalon a lábazatszigetelés a csapóesı hatásaitól védi a szerkezetet. A
hıszigetelés a lábazati részen a hıhíd negatív hatásaitól védi a csomópontot. A
lábazatot mőkı vagy kı lap burkolattal lehet esztétikusan lezárni.

FAL- ÉS LÁBAZATSZIGETELÉS
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Teherhordó fal lábazatszigetelése eltérő síkon készített
földszinti padlószigeteléssel, hőszigetelt lábazattal

Sarkok mentén felvezetett
lemezsáv ~25 cm

Pv.

Lábazat hőszig.
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Lábazati fal
Rétegesen tömörített
feltöltés

Bit. kiöntés
Jsz.
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Lábazati fal alatti vízszigetelő
lemezsáv

RÉTEGREND:

Lábazati fal függőleges vízszigetelő lemezsávja

T4.1 SZERINT

T4.3

T4.4 Fal és lábazatszigetelés
Egy rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Teherhordó
fal
lábazatszigetelése
hıszigetelt
talajnedvesség elleni szigeteléshez csatlakoztatva

lábazattal,

Az aljzat kialakítása
A függıleges lábazati szigetelés alá falazott falszerkezet esetén simára dörzsölt
felület alakítanak ki és azt hideg oldószeres bitumenmázzal kellısíteni is szükséges
A pinceszigeteléshez kapcsolódó lábazatszigetelésre nézve a csatlakozások épsége
kiemelten fontos. Ha itt nem készül teljes értékő kapcsolat a csapadékvíz igen
könnyen betalál a pincébe! A szigetelést tartó falra ragasztott (és tetején kifordított)
talajnedvesség elleni függıleges szigetelést kell folytatni - vízhatlan lángolvasztásos
ragasztással - a lábazaton.
A lábazati szigetelést elıre méretre vágott darabokból teljes felületen
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni, 10 cm-es átfedésekkel. A felvezetés
mértéke a járdaszint felett legalább 30 cm legyen.
A függıleges falszerkezet elkészítése elıtt a vízszintes falszigetelés kivitelezése sem
maradhat el.
A szigetelés kivitelezése
Az elızetesen alapozott függıleges falfelületre (a megfelelı szélességőre vágott)
szigetelı sáv darabot kigörgetik és beigazítják, kemény papírhengerre történı
visszatekercselés után lángolvasztással felragasztják. A sávok 10 cm-es
lángolvasztással összeragasztott átfedéssel csatlakozzanak egymáshoz. A
lecsúszás ellen esetleg mechanikai rögzítést is kell alkalmazni.
A szigetelés védelme
Az elkészült szigetelésre a rajzon látható, vagy ahhoz hasonló, lábazati védelmet el
kell helyezni, de arra ügyelni kell, hogy azon a hó ne tudjon megülni, mert olvadáskor
a felszívódó nedvesség kifagyást okozhat.
A hıhídhatás elleni koszorú elıtét hıszigetelést HERATEKTA elembıl, felületén
cementhabarcs simítással és kellısítéssel, javasoljuk készíteni.

FAL- ÉS LÁBAZATSZIGETELÉS
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Teherhordó fal függőleges lábazatszigetelése hőszigetelt
lábazattal, talajnedvesség elleni szigeteléshez csatl.

Teherhordó fal alatti vízszigetelő lemezsáv
Pv.

>30 cm

Lábazat külső oldali
vízszigetelése

Műkő lábazatburkolat
Lábazati vagy pincefal
Bit. kiöntés
5%

Pincefal talajnedvesség elleni szigetelése
tartófalra felhegesztve
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ÜZEMI ÉS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK
Használati víz a lakó és középületekben a vizes helyiségek használatánál keletkező víz, amely
időszakos hatású és ez ellen megfelelő védelmet kell kialakítani. A használati víz elleni ISO-LINE
szigetelés a lakó és középületek vizes helyiségeinek használatakor keletkező víz károsító hatásai
ellen védi az épületek szerkezeteit.
Üzemi vízről az egyes ipari üzemekben, az üzemszerű használattal összefüggésben keletkező
jelentős mennyiségű, esetenként agresszív anyagokat is tartalmazó víz. Az üzemi víz elleni ISOLINE szigetelés az ipari üzemekben a technológiai folyamatok során keletkező víz károsító
hatásai ellen védi az épületek szerkezeteit.
Kis használati intenzitás jellemzi a lakások vizes helyiségeit, nagy használati intenzitásról az
üzemi fürdő-zuhanyozó illetve az üzemi helyiségek esetében beszélhetünk.

SZIGETELÉSI ELVEK
Az üzemi és használati víz elleni ISO-LINE szigetelés azokban a helyiségekben szükséges, ahol
a belső nedvességből származó hatások az épület szerkezetében és a belső tér funkciójában
káros hatásokat idéz elő. Az üzemi és használati víz elleni szigetelt padlóba mindig bűzelzárós
összefolyót kell építeni. A víz elvezetése mind a burkolaton, mind a szigetelés síkjában
akadálytalan legyen.
Talajon fekvő padló üzemi és használati víz elleni szigetelése, valamint a talajnedvesség elleni
szigetelése együtt készíthető, a szigetelés és az aljzat megfelelő kialakításával.
A talajvíznyomás elleni szigetelés és üzemi víz elleni szigetelés nem egyesíthető, mindkettőt
külön el kell készíteni.
A burkolat alatti ISO-LINE szigetelést 2,0 % lejtésben kell az összefolyóhoz vezetni. A
padlóburkolat lejtése, annak felületi érdességétől függően, 1-1,5 % legyen. A falak mentén,
amennyiben a berendezés és üzemelése lehetővé teszi, 20 cm széles sávban 5 % túlemelés
szükséges a burkolatban és az aljzatban egyaránt.
Ha külön oldalfal-szigetelés nem készül, akkor a padló alatti ISO-LINE szigetelést a padlósík fölé
20 cm magasságig (lehetőleg falfészekben) kell felvezetni és a rákerülő burkolatok hatása elleni
falazott védelemmel ellátni.
Zuhanyozókban a függőleges falszigetelést legalább 2 méterrel a padlósík, illetve min. 20 cm-rel
a zuhanyrózsa szintje fölé kell vezetni.
Az ajtóküszöböt úgy kell kialakítani, hogy víz ne folyhasson a másik, szigeteletlen helyiségbe és a
víz a szigetelést megkerülni ne tudja.
Az üzemi és használati víz elleni szigetelést felület folytonosan, vízhatlanul kell kialakítani. A
vízhatlanságot a szerkezeti mozgási hézagok, valamint a csőáttörések, kábelátvezetések mentén
is biztosítani kell. A mozgási hézagot a szigetelt felület legmagasabb vonalába, gerincére kell
elhelyezni.

ÁLTALÁNOS RÉTEGFELÉPÍTÉS VÍZSZINTESEN
Vízszintes rétegrend talajon fekvő padlónál vagy vasbeton födémen:
- padlóburkolat
- szűrő betonréteg, legalább 6 cm vastag, C.12 minőségű beton
- elválasztó-szűrőréteg műanyag filc vagy 2 cm homokterítés
- ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemez szigetelés, megfelelő rétegszámmal,
- hideg bitumenmáz kellősítő alapozás
- lejtésben készülő aljzatbeton min. 6 cm vastag, vagy födémen lejtbeton
- homokos kavics feltöltés vagy vasbeton födém
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ÁLTALÁNOS RÉTEGFELÉPÍTÉS FÜGGŐLEGESEN
- szerkezeti (tégla) fal, megfelelő simítással, vagy vakolással
- hideg bitumenmáz kellősítő alapozás
- ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemez szigetelés, megfelelő rétegszámmal,
- 20 cm-ig beszorító, megtámasztó réteg, cementhabarcs, cementrabic védelem
- a 20 cm feletti felvezetés esetén szigetelést védő tégla előtétfal,
- csempe falburkolat ragasztással és a faltőben rugalmas hézagkialakítással

AJÁNLOTT BITUMENES LEMEZEK
Az ISO-LINE ZRT. által ajánlott bitumenes lemezek típusa a rétegrendeken egyszerűen
megtalálhatóak.
Az ajánlott vízszigetelő lemezek műszaki paraméterei
Az egyes vízszigetelő termékek műszaki adatlapjai csatoltan megtalálhatóak. Az adatlapok a
rétegrendi oldalakról könnyen elérhetőek.
A hajlatoknál külön vértező sávot kell elhelyezni, illetve a szigetelés váltott átvezetése is
elképzelhető. Nagyméretű és kiemelten kezelt üzemi helyiségek esetén a rétegszám növelését
javasoljuk
Ha a szivárgó réteg legalább 400 g/m2 műanyag filc, vagy drénlemez, úgy a szigetelés védelmét
ez biztosítja. Függőleges felületen, vagy műanyag filc, vagy egy réteg polietilén fólia védelem
szükséges.

A RÉSZLETEK KIALAKÍTÁSA
A szigetelendő helyiség legmélyebb pontjában padlóösszefolyót kell beépíteni és az összefolyó
1,00 m2-es környezetében a szigetelés aljzatát legalább + 5 %-os lejtéssel kell kialakítani.
A szigetelésbe beépített korszerű, bűzelzárós, szorítóperemes összefolyó alkalmazásakor a
szigetelést rá kell vezetni az összefolyó peremére és a csavaros szorítóperem segítségével kell
rögzíteni. Ha az összefolyó nem szorítóperemes megoldású, úgy annak gallérjára szigetelés
rétegeit külön-külön legalább 8-8 cm szélességben kell rávezetni és vízhatlanul lángolvasztással
leragasztani.
A vízszintes szigetelés 20 cm-es felvezetéséhez a szigetelést fogadó falszerkezetben 3-4 cm
mély falfészket célszerű kialakítani. Az aljzat és a fal csatlakozásánál lekerekítést kell készíteni,
amely egyrétegű szigetelésnél 2 cm sugarú, több réteg esetén 4 cm sugarú lehet.
A födémen fekvő helyiség üzemi és használati szigetelését áttörő csöveket csőhüvelyben kell a
födémen átvezetni. A csőhüvely alsó vége a mennyezeti sík alá érjen, felső vége pedig legalább
20 cm-rel álljon ki a padlóburkolat síkjából. A haszoncsövet vízterelő gallérral kell ellátni, hogy a
két cső közé víz ne juthasson be.
A szigetelésen átvezetett melegvezetékek csőhüvelyeit csavarszorítású peremezéssel kell ellátni
és a szigetelő réteget ezek közé kell beszorítani. Hideg csövek csőhüvelyére a szigeteléssel
azonos gallérozást kell min. 20 cm magasságig felvezetni. A csőátvezetések falsíktól min. 20 cmre, egymástól min. 15 cm-re legyenek. Ha ez nem oldható meg, akkor a csöveket körül kell falazni
és a lábazatnak megfelelően kell szigetelni.
A hőtágulási és mozgási hézagot a szigetelendő felület legmagasabb pontjában kell kialakítani. A
hézagot 2 mm vastag speciális műanyag idommal kell lezárni, hogy a hőmérséklet-különbségből
és a mozgásokból származó feszültségeket a hézagot takaró szerkezet a vízhatlanság
követelményeit kielégítve vegye fel és a szigetelés repedésmentes és elmozdulás-mentes
maradjon.
Mozgóhézagok szigetelésénél a speciális műanyag idomot úgy kell elhelyezni, hogy a líra a
kialakított hézagba az aljzat érintése nélkül helyezkedjen el.
A szigetelést a küszöb alá, illetve elé a padlósíktól mért 6 cm magasságig kell felhajtani.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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KIVITELEZÉSI TECHNOLÓGIA
A szigetelés aljzata szilárd, száraz, tiszta, pormentes és kellő hőmérsékletű legyen. A szigetelés
megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy az aljzat a terv szerinti lejtésben készült-e.
A vízszintes és függőleges szigetelést egybefüggően és teknőszerűen kell készíteni. A vízszintes
rétegek fektetését a padlóösszefolyónál kell kezdeni és lejtésirányú átlapolásokkal kell folytatni. A
többrétegű szigetelés kivitelezésénél a lépcsős eltolás elve szerint kell előrehaladni. Az első
szigetelő réteget közvetlenül kövesse a további rétegek és a védőréteg kivitelezése.
A ragasztás megkezdése előtt az aljzatot hideg bitumenmázzal vagy vizes emulziós bázisú
alapozóval kellősíteni kell.
Egyik módszer szerint a hegeszthető bitumenes lemez szigetelés vízszintes rétegét a fal és az
aljzat találkozásánál legalább 20 cm-re fel kell vezetni, majd a függőleges szigetelést a már
felvezetett lemez vízszintes részére min. 25 cm-re rá kell vezetni és vízhatlanul a teljes felületre
és egymáshoz össze kell hegeszteni.
A másik módszer szerint a 4 mm vastag hegeszthető bitumenes lemezekkel a szigetelést két
rétegben lángolvasztással kell fel- és egymáshoz teljes felületen ragasztani a fenti elv szerint, de
a hajlatban nem váltott vezetéssel, hanem a függőleges szigetelés levezetésével és külön
vértezéssel ellátva.

ISO-LINE Alkalmazástechnika

3

Tervezési és Kivitelezési előírások

ÜZEMI ÉS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK

Ü1.1 Üzemi és használati víz elleni szigetelés
Egy és két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Vízszintes rétegrend
Szerkesztési elvek
Az ipari üzemekben a technológia miatt keletkezı víz elleni védekezésre, illetve a
lakó- és középületekben a vizes helyiségekben elfolyó (szennyezett) víz elleni
szigetelésre kell megfelelı védelmet kialakítani.
A szigetelést (a javasolt termékekbıl) a padlóösszefolyók felé irányuló 2 %-os lejtéső
beton-aljzatra kell elkészíteni. A falak mentén 20 cm szélességben +5 %-os
túlemelést célszerő készíteni, az összefolyók környezetében a lejtést 1x1 méteres
mérető mezıben 5 % mértékkel meg kell növelni.
A szigetelést a falak mentén a burkolati sík fölé legalább 20 cm magasságig fel kell
hajtani, de egyes helyiségekben (a technológia függvényében) a fal szigetelésére is
szükség lehet.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított, repedésmentes aljzatbetont kell
készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció
felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell
leragasztani.
A szigetelést legalább 10 cm-es átfedésekkel és toldásokkal kell fektetni, a toldások
vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelés elsı rétegét nem kell a
teljes felületen leragasztani, a toldások mentén 15 cm széles sávban a toldás
elkészítésekor keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A további rétegeket és a
függıleges felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás (hegesztés)
szükséges.
Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni polietilén fólia terítéssel és legalább
6-8 cm vastag aljzatbeton védelemmel, amely a burkolat fogadására legyen
alkalmas.
Javasolható (de ez már tervezıi döntés kérdése) a kerámia vagy kılap burkolat alatt
bevonatjellegő szigetelés alkalmazása. Ennek rendszer-azonosnak kell lennie a
burkolat ragasztójával. Ha a szigetelendı helyiség alatt kiemelten kezelendı
funkciójú helyiség van, akkor a kettıs szigetelés (bevonat és bitumenes) minden
esetben kötelezı.
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Ü1.2 Üzemi és használati víz elleni szigetelés
Egy és két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Függıleges rétegrend
Szerkesztési elvek
Az ipari üzemekben a technológia miatt keletkezı víz elleni védekezésre, illetve a
lakó- és középületekben a vizes helyiségekben elfolyó (szennyezett) víz elleni
szigetelésre kell megfelelı védelmet kialakítani.
A helyiség funkciójából és a technológiától függıen az egyes helyiségekben
falszigetelésre is szükség lehet. A falszigetelést leggyakrabban zuhanyozókban
készítik, ahol azt legalább 2,00 méter magasságig fel kell vezetni. Hasonló
falszigetelés a vizes technológiájú ipari terekben (pl. autómosó) szintén szükséges.
Kivitelezési ismeretek
A szigetelést a szerkezeti falra készítik el, szigetelést védı (és a burkolatot hordó)
fallal megvédve és beszorítva. Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni. A
szigetelést védı téglafal feladata az, hogy a teljes felületén beszorítsa a szigetelést
és a csempeburkolatot fogadja.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bitumenes oldattal bevonatot kell felvinni
és annak száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen
falazottnak és dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelést 10 cm-es átfedésekkel és toldásokkal kell a függıleges felületen teljes
felülető lángolvasztásos ragasztással kivitelezni. Két réteg esetén a bitumenes
lemezeket feles eltolással és teljes felületen lángolvasztásos hegesztéssel kell
kivitelezni.

ÜZEMI ÉS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS

®

EGY ÉS KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
kétrétegű padlószigetelés esetén

Pv+20 cm-ig
2 réteg

1 réteg

egyrétegű padlószigetelés esetén

F

B
Vf
E

K V E

Vf

B

F

(Burkolat)

Ragasztott csempe (kerámia) burkolat

(Védőfal)

Előfalazás válaszfallapból

(Elválasztó réteg)

0,2 mm PE fólia

K

E

V1 V2

Vf

B

szigetelés függőlegesen
kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

V2

(Felső)

ISO-LINE FIX 3,5

ISO-LINE FIX 3,5
Plast

V1

(Alsó)

ISO-LINE GRUND 4,5

ISO-LINE GRUND 4,5
Plast

Rögzítés

K
F

teljes felületű
hegesztés

teljes felületű
hegesztés

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

(Falszerkezet)

Tégla teherhordó falszerkezet

Ü1.2

Ü1.3 Üzemi és használati víz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szigetelés felhajtás lábazati részen
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított, repedésmentes aljzatbetont kell
készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció
felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell
leragasztani.
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bitumenes oldattal bevonatot kell felvinni
és annak száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen
falazottnak és simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı
bevonat.
A szigetelés kivitelezése
A vízszintes szigetelést 10 cm-es átfedésekkel és toldásokkal kell fektetni, a toldások
vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. Az elsı réteg padlószigetelést nem
kell a teljes felületen leragasztani, a toldások mentén 15 cm széles sávban a toldás
elkészítésekor keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A további rétegeket, illetve a
falra kerülı szigetelést mindig teljes felülető lángolvasztásos ragasztással kell
készíteni.
A vízszintes szigetelést 15 cm-re a falra fel kell vezetni ezután 15 cm-es átfedéssel
és toldással kell a függıleges felületre felvezetett szigetelısávot a vízszintes
szigeteléssel teljes felülető lángolvasztásos ragasztással kapcsolni.
A szigetelés védelme
A szigetelést, a szerkezeti téglafalra, esetleg cementrabic sávval megvédve, készítik
el. Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni. A szigetelést védı rabic
kivitelezése során ügyelni kell a szigetelés sérülésmentességére.
A szigetelés védelmére készülı szőrı-aljzatbeton alatt ma már célszerőbb megoldás
a drénlemez és polipropilén anyagú fátyol (pl. TYPAR ) szivárgó réteg alkalmazása.
Javasolható (de ez már tervezıi döntés kérdése) a kerámia vagy kılap burkolat alatt
bevonatjellegő szigetelés alkalmazása. Ennek rendszer-azonosnak kell lennie a
burkolat ragasztójával. Ha a szigetelendı helyiség alatt kiemelten kezelendı
funkciójú helyiség van, akkor a kettıs szigetelés (bevonat és bitumenes) minden
esetben kötelezı.
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Szigetelés felhajtás lábazati részen

rugalmas
tömítés

20 cm

rabic

15 cm

1,5-2%

R= 3 cm

min. 20 cm

15 cm
20 cm

1,5-2%

3-5%

20 cm

RÉTEGREND:

Ü1.1 SZERINT

Ü1.3

Ü1.4 Üzemi és használati víz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Szigetelés felvezetése oldalfalra
Az aljzat kialakítása
A szigetelendı falfelületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés.
Téglafalnak egyenletesen falazottnak és simára dörzsöltnek kell lennie, majd ezután
készülhet az oldószeres vagy emulziós bitumenes kellısítı bevonat.
A szigetelés kivitelezése
A szigetelés készítésénél eldöntendı az igénybevétel mértéke. Több esetben egy
rétegő szigetelés is tartós megoldást ad. Sorzuhanyozónál, vagy ipari vizes
helyiségeknél (pl. autómosó) csak két réteg adhat megbízható védelmet.
A szigetelést a szerkezeti falra készítik el, szigetelést védı fallal megvédve és
beszorítva. Az elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni. A szigetelést védı
téglafal feladata az, hogy a teljes felületén beszorítsa a szigetelést és a
csempeburkolatot fogadja.
A függıleges falszigetelést 10 cm-es átfedéssel és toldással kell elhelyezni és teljes
felülető lángolvasztásos ragasztással rögzíteni. A szigetelést általában lentrıl kezdik,
legfeljebb 1,5-2,0 m-es darabokkal, amelyeket kemény papírhengerre
visszatekercselnek és kigörgetés közben lángolvasztással teljes felületen
felragasztanak.
A szigetelést a padozaton folytatják, a padlósíkra levezetik 15 cm-es mértékő
rátakarással és lángolvasztásos vízhatlan toldással kapcsolják össze.
A szigetelés védelme
A szigetelést, a szerkezeti téglafalra, elıtét falazattal megvédve, készítik el. Az
elkészült szigetelést azonnal meg kell védeni. A szigetelést védı fal kivitelezése
során ügyelni kell a szigetelés sérülésmentességére.
Javasolható (de ez már tervezıi döntés kérdése) a kerámia vagy kılap burkolat alatt
bevonatjellegő szigetelés alkalmazása. Ennek rendszer-azonosnak kell lennie a
burkolat ragasztójával. Ha a szigetelendı helyiség alatt kiemelten kezelendı
funkciójú helyiség van, akkor a kettıs szigetelés (bevonat és bitumenes) minden
esetben kötelezı.
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min. 2,00 m Pv.-tól

Szigetelés felvezetése oldalfalra

PE fólia védő réteg

Rugalmas
tömítés

25 cm

R=3 cm

5%

Pv.

1,5-2 %

15 cm

RÉTEGREND:
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Ü1.4

Ü1.5 Üzemi és használati víz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Küszöb kialakítása
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított, repedésmentes aljzatbetont kell
készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció
felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell
leragasztani.
A szigetelendı felületet elı kell készíteni. Vasbeton szerkezet esetén megfelelı
simaságúnak kell lennie, szükség esetén a kiálló sorjákat el kell távolítani, illetve
cementglettel simítani kell. Ezután kellısítı bevonatot kell felvinni és annak
száradása után készíthetı el a szigetelés. Téglafalnak egyenletesen falazottnak és
dörzsöltnek kell lennie, majd ezután készülhet a kellısítı bevonat.
A szigetelés kivitelezése
A szigetelést legalább 10 cm-es átfedésekkel és toldásokkal kell fektetni, a toldások
vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A szigetelés elsı rétegét nem kell a
teljes felületen leragasztani, a toldások mentén 15 cm széles sávban a toldás
elkészítésekor keletkezı olvadék megfelelıen rögzíti. A további rétegeket és a
függıleges felületen viszont teljes felülető lángolvasztásos ragasztás szükséges.
A vízszintes szigetelést 15 cm-re a falra fel kell vezetni, illetve a küszöbre fel kell
hajtani, ezután 15 cm-es átfedéssel és toldással kell a függıleges felületre felvezetett
szigetelısávot a vízszintes szigeteléssel teljes felülető lángolvasztásos ragasztással
kapcsolni.
A szigetelés védelme
A küszöbre vezetett szigetelést rozsdamenetes acéllemezbıl hajlított idommal lehet
megbízhatóan megvédeni.
A szigetelés védelmére készülı szőrı-aljzatbeton alatt ma már célszerőbb megoldás
a drénlemez és polipropilén anyagú fátyol (pl. TYPAR ) szivárgó réteg alkalmazása.
Javasolható (de ez már tervezıi döntés kérdése) a kerámia vagy kılap burkolat alatt
bevonatjellegő szigetelés alkalmazása. Ennek rendszer-azonosnak kell lennie a
burkolat ragasztójával. Ha a szigetelendı helyiség alatt kiemelten kezelendı
funkciójú helyiség van, akkor a kettıs szigetelés (bevonat és bitumenes) minden
esetben kötelezı.
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Küszöb kialakítása

Rugalmas tömítés

8 cm

Rozsdamentes lemez

Pv.

5%
R= 3 cm

15 cm
20 cm

RÉTEGREND:
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Ü1.6 Üzemi és használati víz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Összefolyó beépítése
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított, repedésmentes aljzatbetont kell
készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció
felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell
leragasztani.
A szigetelés kivitelezése
A szigetelendı helyiség legmélyebb pontján összefolyót kell beépíteni, az összefolyó
környezetében a lejtést +5 %-kal meg kell növelni.
A hagyományos összefolyó esetében egy KATEPOX mázzal ellátott galléros acélcsı
csonkot helyeznek el, erre a szigetelést rá kell vezetni és vízhatlanul le kell
ragasztani.
Az összefolyó környezetét nagy szemő kaviccsal körberakják és elhelyezik a
vízgyőjtı öntöttvas idomot, valamint elkészítik a szőrıbetont. A kerámia lap
burkolatot a szőrıbeton megkötése után ragasztással készítik el.
Korszerő korrózióálló acélból készült összefolyók beépítése hasonlóan
történik, de annak beépítési részleteit a gyártmányhoz mindig mellékelik.
A szigetelés védelme
A szigetelés védelmére készülı szőrı-aljzatbeton alatt ma már célszerőbb megoldás
a drénlemez és polipropilén anyagú fátyol (pl. TYPAR ) szivárgó réteg alkalmazása.
Javasolható (de ez már tervezıi döntés kérdése) a kerámia vagy kılap burkolat alatt
bevonatjellegő szigetelés alkalmazása. Ennek rendszer-azonosnak kell lennie a
burkolat ragasztójával. Ha a szigetelendı helyiség alatt kiemelten kezelendı
funkciójú helyiség van, akkor a kettıs szigetelés (bevonat és bitumenes) minden
esetben kötelezı.
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Összefolyó beépítése

100 × 100 cm (5% lejtés)
1-2%

1,5-2%

5%

5%

1-2%

5%

12 cm

RÉTEGREND:
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Ü1.7 Üzemi és használati víz elleni szigetelés
Két rétegő bitumenes lemez szigeteléssel
Csıáttörés födémen
Az aljzat kialakítása
A szigetelés alá megfelelı vastagságú, portalanított, repedésmentes aljzatbetont kell
készíteni. Szükség szerint dilatálni is kell, de ez a helyiség méretétıl függ. A dilatáció
felett vértezésül egy 25 cm széles csúsztató sávot kell elhelyezni, amelyet nem kell
leragasztani.
A védıcsı környezetében, a falszegély kialakításhoz hasonlóan, a burkolatot
célszerő kissé megemelni, hogy a víz onnan mielıbb elfolyhasson.
A szigetelés kivitelezése
A csıátvezetésre minden esetben acélkarimás védıcsövet kell beépíteni és a
szigetelést ehhez kell elsısorban szorítókarimás kötéssel, esetleg lángolvasztásos
ragasztással, vízhatlanul kapcsolni.
A védıcsı oldalfalára a szigetelést csak akkor kell felvezetni, ha a kapcsolat nem
szorítóperemmel történik (pl. PVC szigetelés esetén, de itt csak öntapadó lemezzel a
láng káros hatása miatt).
A szigetelés védelme
A szigetelés védelmére készülı szőrı-aljzatbeton alatt ma már célszerőbb megoldás
a drénlemez és polipropilén anyagú fátyol (pl. TYPAR ) szivárgó réteg alkalmazása.
Javasolható (de ez már tervezıi döntés kérdése) a kerámia vagy kılap burkolat alatt
bevonatjellegő szigetelés alkalmazása. Ennek rendszer-azonosnak kell lennie a
burkolat ragasztójával. Ha a szigetelendı helyiség alatt kiemelten kezelendı
funkciójú helyiség van, akkor a kettıs szigetelés (bevonat és bitumenes) minden
esetben kötelezı.
A védıcsıre felhajtott szigetelés védelmét cement rabiccal lehet megoldani.
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Csőáttörés födémen

Rugalmas tömítés

>20 cm

Rabic

5%

15 cm
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