Galgamácsa Művelődési ház
Energetikai korszerűsítésének építész műszaki leírása

Épület ismertetése:
A művelődési ház címe: 2183 Galgamácsa, Petofi Sándor utca 17. Hrsz: 351/4
A helyszínen lévő épület földszintes, részben alápincézett.
Az épület szerkezetileg jó állapotban van, azonban energetikai szempontból elavult. A
nyílászárók faszerkezetűek, egy részük hőszigetelő üvegezésű, másik részük azonban elavult
állapotú, így cseréjük korszerű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra szükségessé vált. Az
épület függőleges határoló szerkezetei 45‐ös és 38‐as téglafalazatból épültek, melyek
hőszigetelése szintén időleges.
Az épület meglévő alapozása síkalapozás, ez a felújítás, energetikai korszerűsítés során
nem változik. Az épület padlószerkezete szintén változatlan marad, felújítással nem érintett.
A meglévő tetőszerkezet hagyományos ácsszerkezetű fedélszék. A napelemek telepítése
szempontjából a szarufák teherbíró képességével nincsen probléma. A zárófödém jelen
állapotában megfelelő a szálas hőszigetelés fogadására.
Az épület falai 16 cm grafitos EPS hőszigetelést kapnak, a lábazaton pedig 14 cm vastag lábazati
hőszigetelés készül. Az érvényes tűzvédelmi szabályoknak megfelelően kiegészítő kőzetgyapot
sávok építése is szükségessé válik a nyílászárók felett és a villámvédelmi levezetőknél.
A pincefödémre Knauf Insulation TP 435 B fekete üvegfátyollal kasírozott hő‐ és hangszigetelő
üveggyapot tábla kerül ragasztásos és dűbeles rögzítéssel.

A padlás irányába való szigetelés 2 réteg URSA DF39 üveggyapot hőszigetelő filc réteg adja 12
és 14 cm vastagságban.
A nyílászárók cseréje után a 3 cm káva hőszigetelés készül.
A tervezett korszerűsítés keretében a cserélendő nyílászárók háromrétegű üvegezésű, argongáz
töltésű LOW‐E bevonatos, fa keretszerkezetű, melegperemes nyílászárók.

Építési termékek teljesítmény –jellemzőinek meghatározása:
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló rendelet
4.§.(3) pontja szerint:
„Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben
az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék
műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt
műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása”
Az építészeti leírásban egyértelműen beazonosítható építési termékek kerültek megjelölésre, így
a fentiek alapján ez egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározása is!”

Felújítási javaslatok
1. Homlokzati hőszigetelés:
Az épület homlokzatain külső oldali, grafitpor adalékos expandált polisztirol hab hőszigetelés
készül, vékonyvakolatos fedőréteggel. A pinceszinten a védőnői szolgálatot határoló
homlokzati és belső falak lesznek hőszigetelve. A terméskő burkolat a vakolattal történő
kiegyenlítés után kapja meg a hőszigetelést. A földszint minden homlokzati fala szigetelve lesz.
A tervezett rétegrend hőátbocsátási tényezője a meglévő, megmaradó
vastagságának függvényében 0,19‐0,20 W/m2K (korrekciós tényező nélkül).

téglafalazat

A rétegrend műszaki paramétere:
réteg

megnevezés

vastagság

leírás

1.

RAGASZTÁS

0,3 cm

Ásványi alapú ragasztóhabarcs pont‐perem
módszerrel, a hőszigetelés rögzítésére, a
hőszigetelő rendszerű homlokzati vakolat
részeként, min. 40% felületen (Baumit
DuoContact ragasztótapasz)

2.

HŐSZIGETELÉS

16,0 cm

Grafitpor adalékos expandált polisztirol hab
hőszigetelő lemez (Baumit Startherm
Grafitos szigetelés)

3.

RÖGZÍTÉS

6 db/m²

Dübeles mechanikai rögzítés, süllyesztett fejű
műanyag tárcsával (EJOT H4 ECO 235)

4.

ÜVEGSZÖVETHÁLÓ

5.

MÉLYALAPOZÁS

6.

NEMES VAKOLAT

7.

0,3 cm

Ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet háló
elhelyezése függőleges, vízszintes, ferde
vagy íves felületen, homlokzatszigeteléshez
145 g/m2, 4x5 mm

0,3 cm

Szerves
kötőanyagú
vakolat
alapozó
felhordása kézi erővel (Baumit UniPrimer
alapozó)

0,2 cm

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása
alapozott, előkészített felületre, vödrös
kiszerelésű
anyagból,
egy
rétegben
gördülőszemcsés, dörzsölt vagy kapart
kivitelben, homlokzaton, 1,5‐2,5 mm‐es
vastagságban (Baumit Duotop színvakolat
1,5 mm I.színcsoport)
Lábazati indító profilok elhelyezése, utólagos
(táblás)
hőszigetelő
rendszerhez,
rozsdamentes acélból vagy alumíniumból,
30 ‐ 160 mm hőszigeteléshez rögzítő
dűbellel; vagy hálós cseppentős élvédő
elhelyezése hőszigeteléshez rögzítéssel

INDÍTÓ PROFIL

2. Lábazati hőszigetelés:
Az épület lábazatán, 14 cm lábazati formahabosított polisztirol hab hőszigetelés készül,
vékonyvakolatos fedőréteggel.
A rétegrend műszaki paramétere:
réteg

1.

megnevezés

RAGASZTÁS

2.

HŐSZIGETELÉS

3.

RÖGZÍTÉS

4.

ÜVEGSZÖVETHÁLÓ

vastagság

leírás

0,3 cm

Ásványi alapú ragasztóhabarcs pont‐pont
módszerrel, a hőszigetelés rögzítésére, a
hőszigetelő rendszerű homlokzati vakolat
részeként, min. 40% felületen (Baumit
DuoContact ragasztótapasz)

14 cm

Lábazati formahabosított expandált nagy
nyomószilárdságú hőszigetelő polisztirol
lemez (Baumit Expert)

6 db/m²

Dűbeles mechanikai rögzítés, süllyesztett
fejű műanyag tárcsával (EJOT H4 ECO 215)

0,3 cm

Ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet háló
elhelyezése függőleges, vízszintes, ferde

vagy íves felületen, homlokzatszigeteléshez
145 g/m2, 4x5 mm
5.

MÉLYALAPOZÁS

LÁBAZATI
VAKOLAT

6.

0,3 cm

Szerves kötőanyagú vakolat alapozó
felhordása kézi erővel (Baumit UniPrimer
alapozó)

2 réteg

Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati
műgyantás kötőanyagú vakolatréteg
felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű
anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit
Mozaik) vakolat 2 mm‐es szemcseméret, 24
féle szín (Baumit színvakolat 1,5 mm
I.színcsoport)

3. Padlásfödém hőszigetelés:
Az épület nem beépített padlásfödémén 12 + 14 = 26 cm URSA DF 39 üveggyapot filc
hőszigetelés kerül, védőfóliával. URSA DF 39 λD = 0,039 W/mk Nem éghető, tűzvédelmi
osztálya A2. Pára áteresztő. Ellenáll a kártevőknek, rágcsálóknak és rovaroknak.
A tervezett rétegrend hőátbocsátási tényezője a 0,14 W/m2K (korrekciós tényező nélkül).
A rétegrend műszaki paramétere:
réteg

1.

2.

3.

4.

megnevezés

vastagság

leírás

ELŐKÉSZÍTÉS

Meglévő födémszerkezet tisztítása,
egyenetlenségek kijavítása

HŐSZIGETELÉS

12,0 cm

URSA DF 39 üveggyapot filc ‐ 12 cm vastag
üveggyapot hőszigetelő filc – URSA DF 39 λD =
0,039 W/mk Nem éghető , tűzvédelmi osztálya A2.
Pára áteresztő. Ellenáll a kártevőknek,
rágcsálóknak és rovaroknak.

14,0 cm

URSA DF 39 üveggyapot filc ‐ 14 cm vastag
üveggyapot hőszigetelő filc – URSA DF 39 λD =
0,039 W/mk Nem éghető , tűzvédelmi osztálya A2.
Pára áteresztő. Ellenáll a kártevőknek,
rágcsálóknak és rovaroknak.

1 réteg

Mikroszálas szerkezetű páratechnikai réteg
(Masterplast Mastermax 3 Eco), átlapolásoknál
felületfolytonosítva

HŐSZIGETELÉS

TAKARÁS

A hőszigetelő réteg tetején egy páraáteresztő, de vízlepergető fólia kerül leterítésre az
esetlegesen bejutó esővíz ellen. A hőszigetelés felső síkján párazáró jellegű polietilén‐ vagy
alufólia alkalmazása tilos! A felső oldali párazáró jellegű fólia ugyanis bezárja az üveggyapot

hőszigetelésbe a lakótérből felfelé áramló párát, ami páralecsapódással és az üveggyapot
hőszigetelés vizesedésével jár.
A hőszigetelés felső síkjára Masterplast Mastermax 3 Eco fóliát kell teríteni, ami póruszáró (nem
párazáró) tulajdonságából adódóan egyrészt alulról átereszti a párát, másrészt pedig, felülről
megakadályozza, hogy a hőszigetelés feletti szellőző levegő áthűtse az üveggyapot
hőszigetelést, így lerontsa annak hőszigetelő képességét. Nagyszilárdságú HDPE szövött
fátyolból, különleges lélegző mikroszálas szerkezettel készülnek. Húzó – és szakító
szilárdságuk kiváló. Nehezen éghetők, tűzvédelmi osztályuk E. Az üveggyapot vagy
kőzetgyapot hőszigetelés külső síkjára helyezve télen átengedi a belülről kifelé diffundáló párát,
ugyanakkor nem engedi meg, hogy kívülről a csapadék, a porhó a hőszigetelő‐anyagba jusson.
Az átlapolásoknál felületfolytonosítva.

4. Pincefödém hőszigetelés
A pincehelyiségek födémére 14 cm üvegszövettel kasírozott hő‐és hangszigetelő
üveggyapottábla hőszigetelés készül.
A tervezett rétegrend hőátbocsátási tényezője a 0,26 W/m2K (korrekciós tényező nélkül).
A rétegrend műszaki paramétere:

réteg

megnevezés

vastagság

leírás

1.

RAGASZTÁS

0,3 cm

Ásványi alapú ragasztóhabarcs pont‐perem
módszerrel, a hőszigetelés rögzítésére

2.

HŐSZIGETELÉS

14,0 cm

Üvegszövettel kasírozott hő‐ és hangszigetelő
üveggyapot (Knauf Insulation TP 435 B)

3.

RÖGZÍTÉS

6 db/m²

Dübeles mechanikai rögzítés, süllyesztett fejű
műanyag tárcsával (EJOT H4 ECO 235)

5. Nyílászárók cseréje :
A pinceszinten a védőnői szolgálat fa nyílászárói lesznek cserélve, valamint a földszinti
előtér fém nyílászárói.

réteg

1.

megnevezés

ÜVEGEZÉS

2.

PROFIL

3.

SZERKEZET

leírás

Háromrétegű hőszigetelő üvegezés, melegperemmel
3 rétegű, argongáz töltésű, Low‐E bevonatos,
4:/12/4/12/:4 + Ar, MELEGPEREMES
Ug = 0,7 W/m2K
Minimum 80 mm szélességű
Prémium
minőségű
impregnált,
keretszerkezet. Kétszeres gumitömítésű.
Uf =1,3 W/m2K

lazúrozott

Fa nyílászáró, háromrétegű üvegezés, melegperem
Uw = 0,9 – 1,1 W/m2K (üvegezési aránytól függ)

Az új nyílászárók hőszigetelt, fokozott légzárású szerkezetek, fa profillal. A nyílászárónak
rendelkezni kell hatályos minőségtanúsítvánnyal
‐

vetemedésmentes, négy rétegben ragasztott alapanyag

‐

toldott vagy toldásmentes kivitel

‐

UV‐álló, 4 rétegű, vizes bázisú felületkezelés

‐

időjárás ellen védő vízvetők a tokon és szárnyon

‐

3+1 EPDM gumitőmítés

‐

tok/szárny vastagság 92/92 mm

‐

MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval

‐

hibás működtetés elleni védelem

‐

3 rétegű (4‐16Ar‐4‐16Ar‐4UltraN), hőszigetelt üveg

‐

max. üvegvastagság: 50 mm

‐

Egyediség:
A faablak gyártás lehetővé teszi az egyedi méretű, műszaki megoldású ablakok

‐

készítését, szinte minden igényre lehet vele megoldást találni.
Környezetbarát:
A fa megújuló alapanyag, az erdőket újra lehet és kell is telepíteni, mert a fák életkora

‐

sem végtelen. Az ablak gyártási folyamatok csekély káros anyag kibocsátással járnak.
Megjelenés, esztétika:

A fa durva‐ és finomszerkezete bonyolult, a különböző irányokban teljesen eltérő
képet mutat, ráadásul a fény nem közvetlenül a fa felszínéről verődik vissza, hanem
kis mértékben behatol a fa anyagába. A fény szóródása és tükröződése a felületen a
fának egyszerre selymes és csillogó megjelenést biztosít. A fa színe, fénye, megjelenése
ezért nagyban függ a megvilágítás irányától is. De éppen ez a gazdagság,
változékonyság adja a fa különleges szépségét, varázsát, ami értékes használati
tárgyak készítésekor kap jelentőséget. Tapintása, színe, megjelenése természetességet,
‐

melegséget áraszt.
Kedvező műszaki tulajdonságok:
A fa kiváló szilárdsági, megmunkálhatósági alak és mérettartóssági értékekkel

‐

rendelkezik, ezért is fontos alapanyaga az ablakgyártásnak.
Könnyen javítható, újrafesthető:
A felületkezelés célja a fa színének, fényének ízlés szerinti megváltoztatása, illetve az
anyag megvédése a környezet hatásaitól. A környezet romboló hatásai (napsugárzás,
csapadék) ellen az időszakos karbantartás, ápolás megfelelő védelmet nyújt és a
felületkezelés élettartamát jelentősen megnöveli. Az egyéb mechanikai sérülések

‐

(benyomódások, betörés) után a felület javítható, átfesthető.
Hőszigetelés:
A fa üreges szerkezete miatt rossz hővezető, tehát jó hőszigetelő anyag.

