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Amikor készítettük ezt a kiadványt, az a cél vezérelt ben-

nünket, hogy az építôipar egyik speciális területét jelentô

ún. „iparosított technológiával” készített lakóépületek egy-

re kevésbé elodázható felújításához korrekt szakmai se-

gítséget adjunk mindenkinek, akit ez a terület valamilyen

szempontból érinthet. Az ún. „iparosított technológiával”

készített lakóépületeken elsôsorban a panelházakat,

nagytáblás és alagútzsalus

technológiával, nagyblok-

kos és elôregyártott vasbe-

ton vázas épületeket értjük.

Szerkezetük döntôen vas-

betonból készült, nagyrészt

üzemi elôregyártással és

helyszíni szereléssel. Elô-

ször a 60-as években jelen-

tek meg és egészen a 80-

as évek végéig készültek

ilyen technológiával lakó-

épületek, ami több, mint

700 ezer lakást jelent. A

legkorábbiak már elmúltak

40 évesek és a legfiatalab-

bak is több, mint 20 évesek.

Külsô-belsô felújításuk több

okból szükségessé vált.  Egyik fontos ok az, hogy a gépé-

szeti rendszerük az eltelt idô alatt elavult. Kiadványunk

ezzel a területtel nem foglalkozik, mivel a Mapei kizárólag

építési segédanyagokat gyárt és forgalmaz. A következô

ok a ház gazdaságos üzemeltetése, amely az elmúlt évti-

zedek alatt végbement energia áremelkedés miatt kulcs-

tényezôvé vált. A mai korszerû épületek energiafelhasz-

nálása lényegesen kisebb, mint a több évtizede készülte-

ké. A régi épületek külsô hôszigeteléssel és a nyílászárók

cseréjével a maiakkal egyenértékûvé tehetôk. A követ-

kezô ok az, hogy a régi lakások alapterülete és beosztása

ma már nem megfelelô, (a jelenleginél általában kisebb

vagy nagyobb alapterületû lakásokra van kereslet), ezért

esetenként a lakások alapterületét és beosztását is

érdemes megváltoztatni, ami a mai korszerû anyagokkal

és technológiákkal viszonylag egyszerûen megoldható. A

lakásokban a burkolatok is

túlnyomórészt elhasználód-

tak (néhol még az eredetiek

is megvannak) ezek cseré-

jével komfortosabbá és ér-

tékesebbé tehetôk a laká-

sok. Ugyanezek vonatkoz-

nak a közösségi terekre is,

amelyeket még ritkábban

újítottak fel, mint a lakáso-

kat. A fentieken kívül még

számtalan érv szól az épü-

letek felújítása mellett, de

minden bizonnyal a legnyo-

mósabb érv az, hogy az ál-

lam és az önkormányzatok

soha nem segítették még

ilyen mértékben épületek

felújítását, mint teszik azt jelenleg. Ez olyan lehetôség,

amit nem kihasználni, vétek. A Mapei a világ egyik legna-

gyobb építési segéd-, és vegyianyag gyártója, amelynek

termékpalettáján megtalálható minden olyan építô-kémiai

anyag, amely az ezen technológiával készült épületek

építési felújításához szükséges. 

A továbbiakban ezeket mutatjuk be Önöknek.

Kiadványunkkal reméljük segítünk mindazoknak, akikre

ez a sokrétû és felelôsségteljes munka vár.

Tisztelt Olvasó!
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Vasbeton homlokzati elemek korrózióvédel-
me, statikai megerôsítése, átalakítási lehe-
tôségei, mozgási hézagok tömítése.

Magyarországon több mint 700.000 panellakás, valamint
nagyszámú egyéb technológiával, de alapvetôen vasbe-
ton szerkezettel épült lakás van. A különbözô környezeti
hatások, mint pl. fagy, savas esôk, karbonátosodás stb. fo-

kozatosan tönkreteszi
ezeket a szerkezeteket,
és felújításuk elôbb-
utóbb elkerülhetetlenné
válik. Az ilyen károso-
dott betonszerkezeteket
megbízhatóan ki lehet
javítani, legyen az felü-
leti sérülés vagy akár a
betonacélig behatoló,
mélyebb károsodás. A
javítások technológiája
a következô: 

Amennyiben már a ká-
rosodás a betonacélokat is elérte – már kívülrôl is lát-
szanak a rozsdafoltok – akkor a felújítást ezekkel kell kez-
deni. A betonacélok korrózióvédelme során elsô lépésben
a málló, laza betonrészeket kell eltávolítani. Ezt vésôvel,
kalapáccsal lehet elvégezni. A beton eltávolítása során fel

kell tárni minden rozs-
dás betonacélt, hogy
azok korrózióvédelmét a
továbbiakban biztosítani
lehessen. 
Az így feltárt betonacé-
lokról a rozsdát drótko-
ronggal maradéktalanul
el kell távolítani. Ez na-
gyon fontos mûvelet,
mert elégtelensége ese-
tén korróziós góc marad
a szerkezetben. A letisz-
tított betonacélok felü-
letét 2 réteg MAPEFER
betonacél passziváló

anyaggal kell bevonni. Szerepe a betonacél teljes, hézag-
mentes védelme, illetve a betonpótló anyag tapadásának
fokozása. 
A MAPEFER száradása után MAPEGROUT STANDFEST
vagy MAPEGROUT T40 betonjavító anyagokat kell hasz-
nálni a levésett felületek pótlására. Amennyiben az így ki-
javított betonfelület festésre kerül, akkor a felületet 
MAPEFINISH finomjavító habarccsal teljesen simává kell
tenni. Ezt a réteget 2-3 mm vastagságban lehet felhordani.
A felületet végül ELASTOCOLOR betonfestékkel kell be-
vonni két rétegben a további károsodás megakadályozá-
sa érdekében. Az ELASTOCOLOR nem csak esztétikus
felületet eredményez, hanem védi is a szerkezetet: leper-
geti a vizet, kizárja a szén-dioxidot – ezáltal megakadá-
lyozza a beton és a javítóanyag elsavanyodását, „karbo-
nátosodását” – úgy, hogy nem gátolja a páradiffúziót.

Lakáson belüli munkáknál, átalakításoknál is – pl.
falátvágással készített utólagos nyílásoknál – hasonlókép-
pen kell eljárni, mint a homlokzati elemek megerôsíté-
sénél. Ebben az esetben is a MAPEGROUT STANDFEST
betonpótló anyag és a MAPEFINISH finomjavító habarcs
alkalmazását javasoljuk.

A kültéri és beltéri mozgási
hézagok* kiöntésére, tömí-
tésére a MAPEFLEX PU30
kétkomponensû állékony poli-
uretán tömítôanyagot és a
MAPEFLEX AC4 egykom-
ponensû diszperziós akril
tömítôanyagot lehet hasz-
nálni. Alkalmasak a beton-
elemek hézagainak tömíté-
sére, ablakkeretek és az
épületekszerkezetek közötti
rések kitöltésére stb. Jól ta-
padnak minden aljzathoz,
amely tiszta – por-, zsír-,
olaj-, festék-, viasz-mentes. A MAPEFLEX AC4 használa-
ta esetén az aljzatot elô kell nedvesíteni, a MAPEFLEX
PU30 alkalmazásakor azonban a fogadófelületnek szá-
raznak kell lennie. A MAPEFLEX termékek jól ellenállnak
az idôjárási hatásoknak és képesek felvenni a szerkezet
mozgásait is.

I. 
Statikai feladatok

Betonacél védelme

Panelhézag tömítése
MAPEFLEX PU 30-cal

Betontakarás visszaépítése és
felületfestése ELASTOCOLOR-ral

* A hôtágulási vagy dilatációs (mozgási) hézag az esztrichben, aljzatbetonban olyan hézagot jelent, amely az adott szerkezeti részt kettéosztja. Ezek a hézagok azért ké-
szülnek, hogy az esztrich hômérsékleti hatásokra vagy terhelésre bekövetkezô deformációi, elmozdulásai vízszintesen és függôlegesen is kiegyenlíthetôk legyenek.
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II. 
Épületek vízszigetelése

Épületek vízszigetelése külsô és belsô 
térben:

Panelházak esetében az alábbi helyeken fordulhatnak elô
szigetelési, felújítási feladatok :

1. Külsô térben:
a.) erkélyek és loggiák padlójának szigetelése
b.) nem járható lapostetôk hibáinak javítása, teljeskörû

felújítása 
c.) panel illesztési hézagok tömítése és szigetelése

a.) Erkélyek és loggiák
Az ilyen szerkezetek típushibája, hogy annak idején szige-
telés nélkül készültek. Ez leázáshoz vezet, ami károsítja a
betonszerkezetet:

– karbonátosodás következményeként: a beton szét-
mállását,

– fagyás következményeként: a szerkezetben maradó
nedvesség megfagyása a beton roncsolódását  ered-
ményezi. 

A fent említett jelensé-
gek statikai problémá-
kat is okozhatnak, ez-
zel közvetlenül veszé-
lyeztetve a lakókat.

Mapei megoldás: A
szerkezeti betonjaví-
tás után  (lásd. szerke-
zetek javítása), köz-
vetlenül burkolható,
kent szigetelés ké-
szítése az alábbi
anyagok felhaszná-
lásával, majd a szi-
getelés védelme hi-
degburkolattal:

MAPELASTIC: Kétkomponensû, rugalmas, 2 mm-ig repe-
désáthidaló kent vízszigetelés, melyre flexibilis ragasztó-
anyagokkal közvetlenül ragasztható burkolat.

MMAAPPEEBBAANNDD: 12,5 cm
széles gumírozott haj-
laterôsítô szalag, mely
a kent szigetelésbe
ágyazva a sarkok, élek
erôsítését biztosítja a
MAPELASTICnak.
A kent szigetelések-
kel rendszerben al-
kalmazható.

b.) Nem járható la-
postetôk
A bitumenes szigetelô-
lemezekkel készült la-
postetôkön általáno-
san elôforduló problé-
ma a helyenkénti le-
ázás (tetô teljes felületén, szellôzôk és egyéb gépészeti ki-
vezetések, gépházak mentén), amely elsôsorban a
felsôszinti lakások beázását, károsodását, értékvesztését
okozhatja.

Mapei megoldás: A felületek szigetelésig való visszabon-
tása után rugalmas bitumenes kenhetô vízszigetelô rend-
szer készítése az alábbi anyaggal:

PLASTIMUL: Rugalmas, bitumenes vízszigetelô és ragasz-
tóemulzió javításokhoz és szigetelésekhez, melybe üveg-
szövetháló erôsítést kell fektetni.

c.) Panelek illesztési hézagainak tömítése és szigetelése
A panelházak illesztési hézagai gumiprofil beépí-
tésével készültek, melyek idôvel nem biztosítottak
megfelelô hôhíd*-mentességet és tökéletes vízzárást.
Az idô múlásával további problémaként merült fel
ezeknek a profiloknak az elöregedése, és az UV ha-
tására történô elporlása.

Mapei megoldás: A hézagok teljes tisztítása után polieti-
lén tömítôzsinór behelyezése és a felület lezárása akril bá-
zisú tömítômasszával.

Erkély szigetelése MAPELASTIC-kal

Lapostetô javítása

* Hôhidaknak nevezzük az épületeken azokat a csatlakozási helyeket, ahol eltérô hôvezetésû szerkezeti elemek találkoznak, ill. ahol fokozott a hôki-
egyenlítôdés a belsô és a külsô tér között. Ilyenek a különféle csomópontok, födémkoszorúk, a homlokzaton az áthidalók, 
az ajtó-, ablak- és sarokcsatlakozások, lábazatok, stb. A nem kielégítôen szigetelt hôhidak páralecsapódást
és jelentôs hôveszteséget okoznak, amit erôsebb fûtéssel, többletenergiával kell pótolni.
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MAPEFOAM: Zártcellás, extrudált polietilénhab-zsinór a
tömítôanyagok vastagsának beállításához.

MAPEFLEX AC4: Egykomponensû, rugalmas akrilgyanta
tömítôanyag:
–30 °C foktól +80 °C fokig a legszélsôségesebb idôjárási
hatásoknak is ellenáll, rugalmasságát teljes mértékben
megtartva.

2. Belsô térben:

Üzemi víz elleni szigetelések a lakások 
vizes helyiségeiben

A panelházak építése során – a vasbeton szerkezetek és
a burkolatok vízzáróságában bízva – külön vízszigetelés
a vizes helyiségek burkolata alatt nem készült. Ebbôl
adódóan a gépészeti meghibásodások, – a kádak és zu-
hanyzók nem megfelelô beépítése, és a figyelmetlen üze-

meltetés miatt (pl. mosógép helytelen használata) –
nagymértékû leázások keletkezhetnek az adott és a
szomszédos lakásokban is.

Mapei megoldás: A vizes helyiségek fal-és padlófelüle-
teinek elôkészítése után (a burkolatok bontásával vagy
anélkül), közvetlenül burkolható beltéri kent vízszigetelé-
si rendszer alkalmazása.

MAPEGUM WPS: Rugalmas, kenhetô beltéri vízszigete-
lés, mely közvetlenül burkolható flexibilis ragasztóanya-
gokkal (fürdôszobákban, zuhanyzókban, és konyhák-
ban), ragasztott hidegburkolatokkal.

MAPEBAND: 12,5 cm széles gumírozott hajlaterôsítô
szalag, mely a kent szigetelésbe ágyazva a sarkok, élek
erôsítését biztosítja a MAPEGUM WPS-nek. 
A kent szigeteléssel rendszerben alkalmazható.

II. 
Épületek vízszigetelése

Zuhanyszigetelés MAPEGUM WPS-el és MAPEBAND szalaggal
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A vasbeton panelépületek hôszi-
getelései a mai követelmények-
nek már nem felelnek meg. 
A szendvicspanel homlokzati
elemek igen gyakran hôhída-
sak*, ill. az élek, peremek men-
tén hiányos a hôszigetelésük. A
gyártási és beépítési technoló-
giája miatt a hôszigetelô réteg
vastagsága nem egyenletes, az
építés óta eltelt több mint 20 év
alatt pedig már lényeges örege-
dés, hôszigetelôképesség rom-
lás következett be. 
Az épületburkolatok energiataka-
rékos felújítására optimális meg-
oldás a külsô hôszigetelés alkal-
mazása. A gyakorlatban jól be-
vált méretezô programokkal a
hôszigetelô anyag vastagságát
elôre meg lehet határozni, az igényelt megtakarítások
figyelembe vételével. Erre a feladatra a Mapei a
MAPETHERM teljes homlokzati hôszigetelô rendszerét
ajánlja. 
A MAPETHERM rendszerbe 2 féle hôszigetelô anyagot
építhetünk be:

a) expandált polisztirol hab az általános felületekre,
(javasolt vastagság 4-6 cm) vagy extrudált poliszti-
rol hab a fokozott mechanikai igénybevételnek kitett
helyekre: pl. vízzel, jéggel érintkezô lábazatok,
gyalogos által elérhetô felületek, stb. (javasolt vas-
tagság 3-5 cm)

b) szálas kôzetgyapot hôszigetelô lapok a középma-
gas épületek tûzbiztos szigetelésére

A MAPETHERM hôszigetelô rendszer elônyei: 

A falazatok hôszigetelése optimálisra javítható, ezzel a
fûtési költségek jelentôsen csökkenthetôk.
A lakások klímája kedvezôbb; a nyári idôszakban hûvö-
sebb, téli idôben melegebb lesz. Megszüntethetôk a
gyakran elôforduló épületfizikai károsodások, a párale-
csapódás, a penészesedés.

A MAPETHERM hôszigetelô
rendszer elemei:

MAPETHERM AR1 ragasztó 
Poralakú, cementkötésû, külön-
bözô tapadásjavító adalékokkal
feljavított ragasztóhabarcs a
szigetelôlemezek ragasztására
és az üvegszövet háló beágya-
zására.
Anyagigény: kb. 6-7 kg/m2

MAPETHERM hôszigetelô
lemez
Min. 3 hónapig pihentetett, méret-
pontos, nehezen éghetô expan-
dált polisztirol lemez
Anyagigény: kb. 1 m2/m2

MAPETHERM R homlokzati kôzetgyapot
hôszigetelô lemez
Szálas, éghetetlen kôzetgyapot lemez
Anyagigény: kb 1m2/m2

MAPETHERM üvegszövet háló
4x4 mm lyukbôségû, nagy szakítószilárdságú, lúgálló
üvegszövet
Anyagigény: kb. 1,1 m2/m2

MAPETHERM vakolat alapozó
A vakolat színével megegyezô színû, szemcsés alapo-
zó, az alapfelület szívóképességének egységesítésére,
a vakolat tapadóképességének fokozására.
Anyagigény: kb. 0,35 kg/m2

MAPETHERM vakolat
A MAPETHERM színkártya 1000 színe szerinti, 1,5 és
2 mm szemcseméretû diszperziós vékonyvakolat, nagy
színválasztékban, a napsugárzás fakító hatásának el-
lenálló festékekkel színezve. Víztaszító.
Anyagigény: kb. 2,5 kg/m2 (1,5 mm szemcseméret)
Anyagigény: kb. 3,0 kg/m2 (2 mm szemcseméret)

III. 
Épületek hôszigetelése

MAPETHERM hôszigetelés készítése 
homlokzaton

* Hôhidaknak nevezzük az épületeken azokat a csatlakozási helyeket, ahol eltérô hôvezetésû szerkezeti elemek találkoznak, ill. ahol fokozott 
a hôkiegyenlítôdés a belsô és a külsô tér között. Ilyenek a különféle csomópontok, födémkoszorúk, a homlokzaton az át-
hidalók, az ajtó-, ablak- és sarokcsatlakozások, lábazatok, stb. A nem kielégítôen szigetelt hôhidak pára-
lecsapódást és jelentôs hôveszteséget okoznak, amit erôsebb fûtéssel, többletenergiá-
val kell pótolni.
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A lakások kopogó-, és lépéshang 
szigetelése

A panellakások padlóinak hangszigetelését építésükkor
melegburkolatok alkalmazásával próbálták megoldani
(pl. PVC, párnafás parketta, szônyegpadló stb.) Ezek a
burkolatok már nem felelnek meg a mai szabványoknak
és követelményeknek, valamint elhasználódásuk után
egyre gyakrabban történt úgy
a felújítás, hogy a melegburko-
latokat hidegburkolatokra cse-
rélték le. A hidegburkolatok
hangszigetelô képessége ki-
sebb a melegburkolatokénál,
ezért ezek kopogó-, és lépés-
hang szigetelését külön meg
kell oldani. Az adott padló-
szintmagasságok miatt csak
kb. 2 cm szintemelés lehetsé-
ges, ezért csak speciális, köz-
vetlenül burkolható, minimális
vastagságú szigetelô rendszer
alkalmazható erre a feladatra. 

Mapei megoldás: A régi melegburkolatok felbontása
és az aljzat elôkészítése után Mapefonic hangszigetelô
lapok fektetése, melyekre közvetlenül hideg-, és
melegburkolat készíthetô a saját ragasztási rendszeré-
ben.

MAPEFONIC: 9,5 mm vas-
tag, 50x50 cm-es, hidegbur-
kolattal közvetlenül burkolha-
tó, speciális hangszigetelô
lapok, 17,6 dB hangcsillapí-
tással, a rendszerhez tartozó
flexibilis, nagyszilárdságú ra-
gasztó és fugázó anyagokkal
a falak menti öntapadó úsz-
tatószalaggal kiegészítve.

8

III. 
Épületek hôszigetelése

Kiegészítôk a rendszerhez:

Mûanyagtárcsás dübel
Hôszigetelô táblák kiegészítô mechanikai rögzítésére.
Anyagigény: kb. 5-6 db/m2

Lábazati indító szegély
Az alsó induló lemezek élvédelmére, az esztétikailag is
megfelelô felületlezárás kialakításához.
Anyagigény: kb. 1 fm/fm

Sarokélvédôk
A saroklemezek élvédelmre, és az esztétikailag is megfele-
lô felületlezárás kialakításához.

Dilatációs profilok
A homlokzat folytonos kialakításához illetve lezárásához az
épület mozgási hézagainál.

MAPEFONIC alkalmazása

IV.
Hangszigetelés
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V.
Burkolatok

Bontások

A burkolatok cseréjét a meglévô, régi burkolatok (csem-
pe, PVC, padlószônyeg, linóleum, szalagparketta,
csaphornyos lécparketta stb.) bontásával kell kezdeni:

Meglévô, régi hideg és melegburkolatok bontása:
A meglévô hideg és melegburkolatokat mechanikus
módszerekkel el kell távolítani úgy, hogy a fogadófelüle-
teken – vasbeton falon, aljzatbetonon, cementesztrich-
en, gipsz esztrichen – nem maradhatnak ragasztóma-
radványok, azokat csiszolással teljes mértékben el kell
távolítani.

Mapei megoldás: amennyiben a burkolat megfelelôen
szilárd, sík és hordképes, és marad elég hely az új
burkolatnak is, akkor a régi burkolatokat nem szüksé-
ges feltétlenül eltávolítani, hanem speciális alapozó
használatával (ULTRA/BOND ECO PRIM R vagy
MAPEPRIM SP) közvetlenül a régi burkolatra is fektet-
hetjük az újat. Ilyen esetekben feltétlen konzultáljon a
Mapei szaktanácsadóival! 

Aljzatelôkészítés

Függôleges falfelületek:
– a burkolandó felületeknek szabványosan szilárdnak,

száraznak, por, zsír, olaj, valamint egyéb szennyezô-
désektôl és ragasztómaradványoktól mentesnek kell
lenniük,

– a munkálatok megkezdése elôtt a fogadófelületeket
PRIMER G oldószermentes általános alapozó és víz
1:3-as keverékével le kell alapozni,

– a síktól nagyban eltérô felületi
egyenetlenségeket NIVOPLAN
hagyományos kötésidejû vagy
NIVORAPID gyorsan kötô javító-
anyagokkal ki kell egyenlíteni,

– abban az esetben, ha a meg-
lévô hidegburkolat szolgál fo-
gadóaljzatnak az alapozás és
kötôhíd képzéshez az  ULTRA/
BOND ECO PRIM R neopré-
nes vagy a MAPEPRIM SP
mûgyanta alapozót kell hasz-
nálni.

Padlófelületek:
– a burkolandó felületeknek szabványosan szilárdnak,

száraznak, por, zsír, olaj, valamint egyéb szennyezô-
désektôl és ragasztómaradványoktól mentesnek kell
lenniük,

– a munkálatok megkezdése elôtt a cementkötésû (alj-
zatbeton, cementeszt-
rich) fogadó felülete-
ket PRIMER G oldó-
szermentes alapozó
és víz 1:3-as keveré-
kével le kell alapozni,

– meglévô hidegburko-
lat vagy gipsz esztrich
burkolása esetén az
alapozást és kötôhíd-
képzést ULTRA/BOND
Eco Prim R neopré-
nes vagy a MAPE-
PRIM SP mûgyanta
alapozóval kell elvé-
gezni.

– a burkolatok fektetésé-
hez szükséges sík fe-
lületek kialakításához
felhasználható aljzatki-
egyenlítô anyagok:
NOVOPLAN 21 gyorsan száradó önterülô aljzatki-
egyenlítô anyag 1-5 mm-ig
ULTRAPLAN gyorskötô önterülô aljzatkiegyenlítô
anyag 1-10 mm-ig
PLANOLIT 315 önterülô aljzatkiegyenlítô 3-15 mm-ig
ULTRAPLAN MAXI gyorskötô aljzatkiegyenlítô 3-30
mm-ig
PLANOBOND normál kötésû, folyékony kültéri ki-
egyenlítô anyag 2-20 mm-ig
ADESILEX P4 gyorskötô, folyékony kültéri kiegyenlí-
tô anyag 2-20 mm-ig
TOPCEM PRONTO gyorsan szilárduló 
zsákos készesztrich 
10-60 mm-ig

NIVOPLAN
falkiegyenlítés

ULTRAPLAN kiegyenlítés
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Burkolat Égetett kerámia,
típusa fagyálló lapok Gres/kôporcelán Természetes kô

ragasztás KERABOND ADESILEX P9 GRANIRAPID

fugázás KERACOLOR vagy KERACOLOR vagy
ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS

dilatálás MAPESIL AC MAPESIL AC MAPESIL LM

Burkolat Égetett kerámia,
típusa fagyálló lapok Gres/kôporcelán

szigetelés MAPEGUM WPS vagy MAPELASTIC + MAPEBAND
hajlaterôsítô szalag

ragasztás ADESILEX P9 KERAFLEX
fugázás ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS
dilatálás MAPESIL AC MAPESIL AC

Burkolat Égetett kerámia,
típusa fagyálló lapok Gres/kôporcelán Természetes kô

alapozás MAPEPRIM SP
ragasztás ADESILEX P9 KERAFLEX GRANIRAPID
fugázás ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS
dilatálás MAPESIL AC MAPESIL AC MAPESIL LM

Burkolat Égetett kerámia,
típusa fagyálló lapok Gres/kôporcelán Természetes kô

szigetelésMAPELASTIC + MAPEBAND hajlaterôsítô szalag
ragasztás ADESILEX P9 KERAFLEX GRANIRAPID

PLANOBOND vagy PLANOBOND vagy ADESILEX P4
ADESILEX P4 ADESILEX P4

fugázás ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS
dilatálás MAPESIL AC MAPESIL AC MAPESIL LM

Kültéri padlóburkolatok 
(erkély, terasz)

Fûtetlen padlószerkezeten

Vízszigetelés esetén

Meglévô hidegburkolatra történô burkolás esetén

0,5-1%-os lejtéssel rendelkezô padlószerkezeten

Padlóburkolatok beltérbenHidegburkolatok

A burkolóanyagok nagy száma miatt az alkalmazandó
segédanyagokat az alábbi táblázatokba foglaltuk össze.

Falburkolatok esetén használható 
anyagaink

Burkolat Mázas kerámia,
típusa csempe Természetes kô Üvegmozaik

ragasztás
KERAQUICK 

KERASET vagy KERABOND fehér

GRANIRAPID
+ ISOLASTIC

fugázás KERACOLOR vagy KERACOLOR vagy
ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS

dilatálás MAPESIL AC MAPESIL LM MAPESIL AC

Burkolat Mázas kerámia,
típusa csempe Természetes kô Üvegmozaik

szigetelés MAPEGUM WPS vagy MAPELASTIC + MAPEBAND 
hajlaterôsítô szalag

ragasztás ADESILEX P9 KERAQUICK vagy KERABOND fehér
GRANIRAPID + ISOLASTIC

fugázás ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS ULTRACOLOR PLUS
dilatálás MAPESIL AC MAPESIL LM MAPESIL AC

Vízszigetelés nélkül

Vízszigetelés és lapra-lap burkolás esetén

V.
Burkolatok

Zuhanyszigetelés MAPEGUM WPS-el
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Melegburkolatok a panelházak felújításánál

Panelházak építésénél a kor magas szintû mûszaki meg-
oldásait alkalmazták, illetve rendkívül sok, akkor új burko-
lóanyagot és technológiát próbáltak ki. Ezért ha a panel-
házak melegburkolati rendszereirôl beszélünk, egy rend-
kívül széles skálán mozgó burkolatválasztékra, mégis ha-
sonló rétegrendi kialakításra kell gondolnunk. Azt hiszem,
aki panellakás tulajdonos, vagy legalább az ismeretségi
körében talál olyat, aki ilyen házban lakik, az tudja, hogy
ezen lakások melegburkolatai – fôleg, ha eddig még nem
voltak felújítva – napjainkra teljes felújításra szorulnak. Az
átalakításnak nem csak szorosan véve a lakásokra, ha-
nem a közösségi terekre – pl. lépcsôház, tároló helyisé-
gek, liftek is  – ki kell terjednie. Vegyünk figyelembe még
egy fontos dolgot, ez pedig a burkolatok kicseréléséhez
szükséges idô. Valószínû, hogy egy-egy komplett felújí-
tásnál ez a tényezô játssza majd a fôszerepet, hiszen egy
háztömbben akár ötven feletti számú lakás is lehet és az
összes lakót nem lehet kiköltöztetni, vagy hosszabb ideig
korlátozni az épület használatában, ezért olyan gyors
technológiai megoldásokat kell használni, amellyel a
komplett rétegrendeket a lehetô legrövidebb idôn belül ki
lehet cserélni. Kiadványunkban ezekre a problémákra és
a felmerülô kritikus kérdésekre is megadjuk a megoldáso-
kat, törekedve a teljességre.

A melegburkolatok fajtái

Az épületeinkben – rendeltetésüktôl függetlenül – kétféle
burkolattípus fordul elô, a hideg- és a melegburkolat. A ta-
pintásra melegérzetet nyújtó burkolatokat nevezzük meleg-
burkolatoknak, melyek legtöbbször hézagmentes kialakítá-
súak. A kategórián belül megkülönböztetünk még félmeleg
(pl. mûgyanta) és melegburkolatokat is. Legjellemzôbb al-
kalmazott melegburkolati anyagok a PVC, a gumi, a linóle-
um, a padlószônyeg, a parafa, és a különbözô típusú par-
ketták. Felújításukat a bontásukkal kell kezdeni. 

A régi melegburkolatok eltávolítása, bontása

1. PVC burkolatok bontása:
Az esetek döntô többségében ezeket a burkolatokat olyan
kontaktragasztóval ragasztották le, ami nagyon magas ta-
padással rendelkezik. Ezért a burkolat felbontása elôtt érde-
mes azt kis kb. 10 cm széles csíkokra vágni, és így már köny-
nyen eltávolíthatjuk az aljzatról. A felületen maradt ragasztó-
maradványokat minden esetben teljesen távolítsuk el.

2. Padlószônyegek bontása:
A régi padlószônyegekkel hasonlóan járjunk el mint a PVC
burkolatokkal abban az esetben, ha nem tudjuk egyben fel-
szakítani a régi burkolatot. 
Egy fontos dologra is figyelemmel kell lenni, mégpedig ar-
ra, hogy a panellakásokban használt padlószônyegek álta-
lában hab-hátoldallal voltak ellátva ami a bontás során le-
válik a szônyegrôl és az aljzaton marad. Ezt a habréteget
minden esetben mechanikus módon el kell távolítani, – pl.
éles spachlival – és az újabb réteget csak ez után fektethet-
jük a felületre!

3. Filc és tûfilc burkolatok bontása:
A tûfilc burkolatokkal is sok száz lakás szobáit és hálószo-
báit burkolták le, felbontásuk megegyezik a PVC-nél leír-
takkal.

4. Szalagparketta bontása:
A parketta általában nincs az aljzathoz rögzítve ezért köny-
nyen eltávolítható. A szegôléc eltávolítása után a parkettát
komolyabb erôkifejtés nélkül vissza kell csak bontanunk, ha
szerencsénk van a parketta jó állapotú marad, melyet azu-
tán még fel is lehet használni újra.

5. Szegezett és ragasztott parketták bontása:
Mind a szegezett mind a ragasztott parketta burkolatok
esetén a bontást érdemes ott elkezdeni, ahol a lerakást be-
fejezték. Ez fôleg a csaphornyos parkettáknál lehet nagy
elôny. A burkolat eltávolítása után a ragasztómaradványo-
kat- fôleg ha az „bitumenes” bázisú volt- távolítsuk el.

Összefoglalva: 

– A bontandó burkolatot maradéktalanul távolítsuk el az
aljzatról.

– A ragasztómaradványokat szintén maradéktalanul tá-
volítsuk el az aljzatról.

– Lehetôség szerint csiszoljuk át a felületet, ez az insta-
bil részeket is eltávolítja.

– Bitumenes ragasztómaradványokat mindig távolítsuk
el, majd csiszoljuk meg a felületet.

– Miután egy ép, hordképes aljzatot kapunk minden
esetben használjuk a megfelelô alapozó anyagot.

– Régi ragasztómaradványok eltávolításához használ-
hatjuk a PULICOL speciális oldószeres tisztítószert. 

V.
Burkolatok
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3. Régi szônyeg vagy filc cseréje 
új laminált parkettára

– Laminált parketta-
panel ADESIVIL
D3-al ragasztva

– Polifoam 
lépéshang gátló

– NOVOPLAN 21
aljzatkiegyenlítô 
1-5 mm

– PRIMER G
– Régi betonfelület 

4. Régi PVC burkolat cseréje parafára

– Parafaburkolat
– AQUAGUM

parafaragasztó, 
szegélyhez is

– NOVOPLAN 21
aljzatkiegyenlítô 
1-5mm

– PRIMER G vagy
MAPEPRIM SP
alapozó

– Régi betonfelület

12

Lakáson belüli rétegsorrendek 
a burkolatok függvényében.

1. Régi padlószônyeg burkolat cseréje 
új padlószônyegre

– Padlószônyeg
– ULTRA BOND

ECO 185
szônyegragasztó

– ADESILEX VZ
szegélyragasztó

– NOVOPLAN 21
aljzatkiegyenlítô 
1-5mm

– PRIMER G
– Régi betonfelület 

2. Régi parketta burkolat cseréje új parkettára

– Csaphornyos
parketta burkolat

– ADESILEX PA
parketta 
ragasztó

– ULTRA BOND/
ECO PRIM R
alapozó

– TOPCEM 
PRONTO
vékonyesztrich 
10-50 mm

– PLANICRETE
kötôhíd, alapozó

– Régi beton felület 

Szônyegpadló ragasztása

Parketta burkolat ragasztása

Laminált parketta fektetése

Modul parafalapok ragasztása

V.
Burkolatok
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5. Régi PVC-burkolat cseréje linóleumra 
– Linóleumburkolat
– ULTRA BOND

ECO 540 linóle-
umragasztó 

– ADESILEX VZ
szegélyek fel-
hajtáshoz

– NOVOPLAN 21
aljzatkiegyenlítô 
1-5mm

– PRIMER G ala-
pozó

– Régi betonfelület 

6. Régi PVC-burkolat cseréje új PVC-re
– Új PVC burkolat
– ULTRA BOND 

ECO 350
PVC-ragasztó 

– ADESILEX VZ
szegélyhez, 
felhajtáshoz

– NOVOPLAN 21
aljzatkiegyenlítô 
1-5mm

– PRIMER G
alapozó

– Régi betonfelü-
let

7.  Régi tapétaburkolat cseréje oldalfalon új tapétára
– Új papírtapéta
– GLICOVIL

STANDARD
tapéta ragasztó

– PIANOCEM F
glettanyag 
0-3 mm

– Vasbeton fal 

Lakáson kívüli terek esetén.

A lakáson kívül is számtalan olyan helyiség van, ami me-
legburkolattal van ellátva és cserére szorul. 

1. Régi lépcsôburkolat cseréje lépcsôfokokon és 
pihenôkön új PVC-re

– Új PVC-burkolat
– ADESILEX VZ

PVC - r a g a s z t ó
lépcsôre és sze-
gélyre egyaránt

– NIVORAPID ki-
egyenlítô

– PRIMER G ala-
pozó 

– Vasbeton lépcsô,
beton pihenô

2. Régi liftben lévô PVC-burkolat cseréje új PVC-re

– Új PVC burkolat
– ULTRA BOND ECO 350 PVC-ragasztó 
– NIVORAPID + LATEX PLUS kiegyenlítô 
– Fémlemezaljzat

Linóleum burkolat ragasztása

Lépcsôburkolat készítése

V.
Burkolatok

PVC-burkolat ragasztása

Tapéta ragasztása GLICOVIL
STANDARD ragasztóval
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Élvédôk

Csempe- és padlóburkolataink kivitelezésénél mindig ke-
letkeznek élek és egyéb csatlakozások. Ezek esztétikus
kialakításához és védelméhez nyújtanak segítséget az
elôre és utólagosan is beépíthetô PROFILPAS élvédôk.
Fürdôinkben, konyháinkban a megfelelô profil kiválasztá-
sánál figyelembe vehetjük a burkolólap és fugázóanyag
színvilágát, de igazodhatunk a kiegészítôk anyagához is.

Egy fehérrel kifugázott
fehér csempeburkolat-
hoz szép lehet egy szín-
ben azonos fehér PVC
élvédô, de esztétiku-
sabb hatást érhetünk el
fényes alumínium profil-
és sarokelemek beépí-
tésével, melyek harmo-
nikus összhangot ké-
pezhetnek króm csapte-
lepünkkel, törülközô tar-
tónkkal és akár krómki-
lincseinkkel is. A kínálat
15 alapszínt, 7 féle már-

ványdíszítést valamint natúr-, fényes- és lakkozott réz,
alumínium, rozsdamentes acél élvédôket foglal magába. 

Fal- és padlóillesztésekhez, illetve kádak és zuhanytál-
cák falcsatlakozásainak vízzáróvá tételéhez adnak meg-
oldást a negatív sarkokba elôre és utólag is beépíthetô 

CERFIX profilok por-
szórt alumíniumból,
PVC-bôl vagy akár
rozsdamentes acél-
ból.
Lépcsôink éleinek
védelmét és csú-
szásmentesítését is
meg tudjuk oldani a
CERFIX PRO-
STEP sorozatának
profiljaival. Ezek áll-
hatnak rögzített alu-
mínium alapból és
cserélhetô, baráz-
dált felületû PVC be-
tétbôl, de akár erôtel-
jes csúszásmentes
rovátkolással ellátott
réz, vagy nagy for-
galmú helyekre ja-
vasolt rozsdamen-
tes változatot is be-
építhetünk.

Profilok

Különbözô anya-
gú burkolataink kö-
zötti átmenetek esz-
tétikus kialakításá-
hoz a PROFILPAS
PRO sorozata nyújt
segítséget, mely
magába foglalja a
küszöbprofilokat,
kis- és közepes
szintkülönbségek
áthidalásához al-
kalmas átmeneti
és lezáró-, valamint illesztéstakaró profilokat réz, alu-
mínium és rozsdamentes acél kivitelben, öntapadós
hátoldallal vagy elôfúrt, csavarozható rögzítéssel.

VI.
Profilok

Utólagos fém élvédôprofil
Élvédô beépítése sarokba

Kádszegélyprofil beépítése

Sarok élvédôk beépítése
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Dilatálás

A hôtágulási vagy dilatációs hézag az esztrichünkben, alj-
zatbetonunkban olyan hézagot jelent, amely az adott szerke-
zeti részt kettéosztja. Ezek a hézagok azért készülnek, hogy az

esztrich hômérsékleti
hatásokra vagy terhelés-
re bekövetkezô defor-
mációi, elmozdulásai
vízszintesen és függôle-
gesen is kiegyenlíthetôk
legyenek. Ezeknek a
hézagoknak a végleges
burkolatot képezô csem-
pe-, gres-, márvány- és
gránit burkolatokban is
egyazon helyre kell esni-
ük. Végleges tömíté-
süket csak tartósan 
rugalmas szilikonnal
(MAPESIL AC), vagy a
szélesebb lehetôsége-
ket nyújtó CERFIX PRO-
JOINT dilatációs profi-
lok beépítésével sza-
bad megoldani. 
Ezek szintén kaphatók a
fugák színéhez igazodó
PVC kivitelben, de be-
építhetünk alumíniumot,
réz, vagy akár rozsda-
mentes acél változatot
is, melyeknek elhelye-
zése a lapok ragasztá-
sával egy idôben törté-
nik és a csempe élvédô-
kéhez hasonlóan csak
egy kicsivel több figyel-
met igényel.

Hol és hány négyzetméterenként kell dilatálnunk? Beltér-
ben 25-30 m2-enként, ez igaz a padlófûtéssel ellátott helyisé-
geinknél is, ahol a padló és lábazati lapok találkozásánál  
és a dilatációknál
MAPESIL AC-t hasz-
náljunk, mert hosz-
szútávon mindegyik
cementkötésû fugá-
zó megrepedhet. Aj-
tócsatlakozásoknál,
oszlopok vonalában
és ahol nagymér-
tékben csökken a
burkolandó tér ke-
resztmetszete érde-
mes szintén dilatál-
ni. MAPESIL AC-
val tömítsük gipsz-
karton falaink ne-
gatív csatlakozási
pontjait illetve ahol
hidegburkolatunk
eltérô anyaggal találkozik (ablak-, ajtókeretek, kádak,
zuhanytálcák, küszöbök stb.). Kültéri teraszainkat, er-
kélyeinket 10-15 m2-enként érdemes dilatálni attól füg-
gôen milyen mértékû hôingadozásra számíthatunk. A
technológia annyival tér el a beltéritôl, hogy MAPESIL
AC használata elôtt tanácsos a PRIMER FD szilikon
alapozó használata.
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VI.
Profilok

LépcsôprofilokLépcsô élvédô beépítése

Íves burkolatválasztó sín 
beépítése
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