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Ytong Multipor
Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei

ásványi eredetű

hőszigetelő

nem éghető

páraáteresztő

tömör és alaktartó

felhasználás során nem
tömörödik

impregnált

hangelnyelő

könnyen alakítható

természetes építőanyag

európai engedély
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Fűtési költség-megtakarítás,
környezettudatos gondolkodás
Az Ytong Multipor ásványi hőszigetelő lapok kiváló anyagtulajdonságaik révén
fűtőenergiát takarítanak meg, és jelentős mértékben hozzájárulnak a környezetvédelemhez.
Hőszigetelés.

Következetes
A jövő építése már nem hagyhat- építőrendszer.

A polisztirol és a szálas
hőszigetelés alternatívája.

ja ﬁgyelmen kívül a hőhídmentes,

Az Ytong Multipor ásványi hőszi-

A nem éghető, tömör Ytong

kiváló hőszigetelésű építési mó-

getelő lap a Xella építési rend-

Multipor ásványi hőszigetelőla-

dot. Az Ytong Multipor ásványi

szer új rendszereleme. A Silka

pok szálas anyag felhasználása

hőszigetelő lapok alkalmazása

mészhomoktéglából vagy az

nélkül érnek el olyan hőszigetelő

a hagyományos építőanyagok-

Ytong pórusbetonból készült

hatást, mint az eddig használa-

nál minimálisra csökkenti a

homlokzati épületszerkezetek

tos egyéb ilyen jellegű hőszige-

hőveszteséget és mindenhol

a kiegészítő Ytong Multipor ás-

telő anyagok. Az Ytong Multipor

optimális hőszigetelést biztosít.

ványi hőszigetelő lapokkal kiváló

hőszigetelő lapok ásványi erede-

Nemcsak a tetőben és a külső

hőszigetelést kapnak és így tel-

tűek, ezért nem éghetőek.

falon, hanem belső falakon vagy

jesítik az Energiahatékonysági

A „környezetbarát építési termék”

pincefödémeken és mélygará-

Előírást. Az Ytong pórusbeton

kitüntetés azokat az építtetőket is

zsokban is.

és az Ytong Multipor ásványi

meggyőzi, akik nagy súlyt helyez-

hőszigetelő lap kombinációjával

nek a környezetbarát építésre.

passzívházak is építhetőek.

Komplett építési rendszer.

A „szigetelőanyag” fogalmát
eddig többnyire olyan tulajdonságokkal kapcsolták össze mint
„puha” vagy „összenyomható”.
Az Ytong Multipor ásványi hőszigetelő lap egy új fogalmat
vezet be: tömör.

Gazdaságos és környezetbarát:
A hőszigetelő anyagok használata régi és
új épületeknél fűtési energia felhasználást takarít meg, és csökkenti a légkörbe
jutó károsanyag kibocsájtást.
Ytong Multipor
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Tartós értékállóság,
építési károk megakadályozása
A kiegészítő Ytong Multipor ásványi hőszigeteléssel ellátott és hőhídmentes
szerkezetek megakadályozzák a hőveszteséget és a páralecsapódás kialakulásának veszélyét.

Az Ytong Multipor ásványi hőszigetelő lap
a szálas és polisztirol hőszigetelések
praktikus és környezetbarát alternatívája.

A hőhidak problémája.

esetén károsodás veszélye áll

nyi hőszigetelő lap használatá-

Meglévő épületeknél a hőhidak

fenn, mert a házakat a modern

val tovább fokozható a szerkezet

vagy az elégtelen hőszigete-

nyílászárók megjelenése óta ál-

hőszigetelő képessége.

lés repedéseket okozhat vagy

talában légzáró módon építik.

átnedvesedéshez vezethet a

A hőhidakon kicsapódó pára

Az Ytong Multipor ásványi hőszi-

vakolatban és a falazatban.

már nem távozik úgy a lakótér-

getelő lapok pl. tégla- vagy be-

Ezek következményeként ener-

ből, mint korábban.

tonfalak utólagos szigetelésére

giaveszteség, de szélsőséges

is alkalmasak. A páraáteresztő

esetben akár penészedés is ki-

Jól építeni és felújítani.

Ytong Multipor hőszigetelő lap

alakulhat.

A Silka mészhomoktégla és az

kompenzálja a nemkívánatos

Ezek a hibák csökkentik az in-

Ytong pórusbeton építőanyag-

páralecsapódás képződését, így

gatlanok értékét és felújítás-

okkal történő hőhídmentes

megakadályozza a nedvesség-

sal javíthatók ki. Új épületek

építkezés Ytong Multipor ásvá-

károk kialakulását.
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Tömör, ásványi és szálasanyagmentes
szigetelés az Ytong Multipor-ral
Rendkívüli anyagtulajdonságainak köszönhetően az
Ytong Multipor ásványi hőszigetelő lap széleskörűen
alkalmazható hőszigetelőanyag.

Kiváló környezetbarát tulajdonságainak köszönhetően az
Ytong Multipor ásványi hőszigetelő lap környezetbarát termék
tanúsítvánnyal rendelkezik.
Előállítás

mégis jó hőszigetelő. Mindezeken

szempontjából kiegyensúlyozott

Az Ytong Multipor ásványi hőszi-

túl a lapok nem éghetők, alaktar-

beltéri klímáról.

getelő lap előállítása környezet-

tók, nyomásállók és víztaszítók.

Sokoldalú alkalmazás

kímélő módon történik.
Előállításához felhasznált anya-

Kellemes klíma

Az Ytong Multipor ásványi hő-

gok: mész, homok, cement és víz,

Hogy egy modern szigetelő-

szigetelő lap speciális anyag-

melyekhez pórusképző anyagot

anyagnak jó hőszigetelőnek

tulajdonságainak köszönhetően

kevernek.

kell lennie, magától értetődő.

különböző alkalmazási terüle-

Az Ytong Multipor azonban töb-

teken használható fel: lakó- és

Homogén, tömör
szerkezet

bet tud ennél. A hőszigetelő lap

ipari épületek építésében, régi

a kiváló hőszigetelés mellett az

és új épületeknél.

Az ásványi és egyúttal szálas-

ásványi építőanyagok jó pára-

anyagmentes Ytong Multipor ás-

áteresztő-képességével bír, és

Biztonság

ványi hőszigetelő lap a hőszige-

így gondoskodik a természetes,

Az ETA-05/0093 Európai Műszaki

telés új minőségét kínálja: tömör,

a hőmérséklet és páratartalom

Engedély biztonságot szavatol.

Ytong Multipor
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Ytong Multipor
ásványi hőszigetelőlapok előnyei
Ragasztható, mechanikai
rögzítést nem igényel

mész vagy szilikát kötőanyagú

nek során a fal belső oldalán a

glettelés, festés.

páratartalom alacsony marad,

Az Ytong Multipor ásványi hő-

így nem lesz kicsapódás a koráb-

szigetelő lapokat egyszerűen

Egyszerű teherrögzítés

bi hideg felületen. A lúgos közeg

és könnyen lehet felragasztani

Képek, dekorációk biztonságo-

gátolja a penészképződést, a pe-

a falra és a födémre az Ytong

san felszerelhetők a belső oldali

nészgombák elszaporodását.

Multipor habarccsal.

szigetelésre. Felerősítési módtól

A különleges, speciális falaknál

függően pontterheléstől 3 kg–ig

Környezetbarát

különösen kedvező a ragasztás-

van lehetőség.

Az Ytong Multipor hőszigetelő

sal történő elhelyezés. Nagy te-

lap megkapta a Magyar Kör-

rületen a gyakorlott szakember jó

Alakítás, formálás

nyezetbarát Termék Tanúsítvá-

lerakási teljesítményt érhet el.

Az Ytong Multipor ásványi hőszi-

nyát. Ökológiailag kifogástalan

A csekély bedolgozási idő egyér-

getelő lap kézi fűrésszel könnyen

építőanyag.

telmű időnyereséget teremt.

méretre vágható, akár ívesre is.

Gazdaságos
Feldolgozóbarát

Víztaszító

A bedolgozás során keletkező

Az Ytong Multipor ásványi hőszi-

Az Ytong Multipor ásványi hőszi-

maradék lapok újrafelhasznál-

getelő lapok formája és kis súlya

getelő lapok víztaszítóak.

hatóak.

födémeknél, és a falak fejmagas-

A következő tesztet végezték el a

ság feletti részein könnyű beépí-

mélygarázsoknál:

Könnyű a javítás

tést tesz lehetővé.

Az Ytong Multipor ásványi hőszi-

A beépítés során keletke-

A csővezetékeknél pontosan és

getelő lapot betonfelületre ra-

ző kisebb sérülések az Ytong

könnyen lehet vágni a hőszige-

gasztották és 3 napig víz alatt

Multipor habarccsal egyszerűen

telő lapokat.

tartották. A végeredmény: a

kijavíthatók.

lapok sértetlenek voltak, a ra-

Felületek kialakítása

gasztás megmaradt és néhány

Nem éghető

A szigetelendő felület egyenet-

nap után a lapok kiszáradását

Az Ytong Multipor ásványi hő-

lenségeit Ytong Multipor ha-

követően helyreállt a hőszigete-

szigetelő lapok – a hozzá tar-

barccsal síkra igazítjuk. A hőszi-

lési funkció.

tozó habarccsal rendszerben

getelő lapok esetleges eltéréseit

Más hőszigetelő rendszernél

is – az EN 13501-1 szerinti A1

a kitüremkedő habarcsot csi-

ilyen esetben gondoskodni kell

építőanyag-osztály nem éghető

szolólappal elsimítjuk. Felület-

a szigetelés cseréjéről.

hőszigetelő anyagai közé tar-

kezelésként az Ytong Multipor

toznak. Ez lehetővé teszi szá-

Segítség a
sima felületű üveg fátyol erő- penészgombák ellen

mos olyan alkalmazási terüle-

habarccsal történő, teljesen

ten történő használatát, ahol

sítésű páraáteresztő tapaszo-

A hőszigetelés egyben párasza-

más hőszigetelő anyagok nem

lás készülhet. Ezt követheti a

bályozó szerepet is betölt, mely-

alkalmazhatók.
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Épületﬁzika,
hő-, tűz-, zaj- és páravédelem
Hővédelem

nált Ytong Multipor habarccsal

Zajvédelem

Az Ytong Multipor ásványi hőszi-

a szerkezet teljes biztonságról

Az Ytong Multipor ásványi hő-

getelő lap 100%-ában homogén

gondoskodik. Tűz esetén ma-

szigetelő lapok 95%-os porozí-

anyag, hővezetési értéke 0,045

gas hőmérsékleten sem ke-

tásával gondoskodik a zajcsök-

W/mK. Alkalmazásával kitűnő

letkezik mérgező gáz és füst.

ken tésről. A DIN EN 11654

„U”-érték érhető el.

Nem éghető

szabvány szerint a D zajosztálynak felel meg.

A teljes felületű ragasztásos

Tűzvédelem 2.

technika alkalmazásával a hő-

Bizonyos helyeken, (pl. terem-

hídak elkerülhetőek, amelyek

garázsokban), betartandó tűzvé-

Páravédelem

pontszerű vagy vonalmenti me-

delmi követelményeket írnak elő

Az Ytong Multipor ásványi hő-

chanikai rögzítés esetén gyakran

falakra és födémekre. Amennyi-

szigetelő lapok jó páraáteresztő

fennállnak.

ben e falak nem felelnek meg a

képességgel rendelkeznek. Így

Minimális hőveszteség

DIN 4102-4 előírásnak, abban

gondoskodnak a természetes, a

az esetben az Ytong Multipor

hőmérséklet és a páratartalom

Tűzvédelem 1.

habarccsal felragasztott Ytong

szempontjából kiegyensúlyozott

A nem éghető Ytong Multipor

Multipor ásványi hőszigetelő la-

beltéri klímáról.

ásványi hőszigetelő lapok az

pokkal már elérhető megfelelő

Páraáteresztő.

A1-es tűzállósági osztályba tar-

tűzvédelmi osztály.

toznak. A ragasztáshoz hasz-

Biztonságos tűzvédelem

Hangelnyelő

Ytong Multipor
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Épületﬁzika
Homlokzati belső oldali falak hőfotója Ytong Multipor hőszigetelő lapok elhelyezése
előtt és után
Az alábbi épület belső oldali

készültek, amelyek megmu-

épületek egyértelműen bemu-

hőszigetelése Ytong Multipor

tatják, hogy az épület mely ré-

tatják az Ytong Multipor ásványi

ásványi hőszigetelő lapokkal ké-

szén kedvező ill. kedvezőtlen a

hőszigetelő rendszerrel készült

szült. A hőfotók infrakamerával

hőszigetelés. Az itt bemutatott

hőszigetelés előnyeit.

1. kép: Külső felvétel –
szigetelés nélküli falnál
Látható, hogy a hőszigeteletlen
téglafal homlokzat erősen felmelegedett, amit a sárgától a lila
színekig mutat a hőfotó.
Nem megfelelő a hőszigetelés.

2. kép: Belső felvétel szigetelés nélküli falnál
A szigeteletlen fal alacsony külső hőmérsékletnél hideg, amit a
zöld színek mutatnak. A meleg
elemek, pl. a hősugárzók, vagy
a fűtőcsövek a sárga-mélyvörös
színekkel jelennek meg.
Nem megfelelő a hőszigetelés.

3. kép: Belső felvétel szigetelt falnál
Az Ytong Multipor ásványi hőszigetelő lappal szigetelt fal
narancssárga és piros színe mutatja a jő hőszigetelést.
A falfelület magas hőmérséklete hőveszteség minimális
energiával fenntartható.
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Ytong Multipor
Alkalmazási területek, felhasználás
tizedek alatt történő folyamatos

Elérhetőségeink,
Termékeink minőségét a német- kapcsolattartás:

fejlesztései eredményeképpen

országi gyárainkban működtetett

a hagyományos falazó anya-

minőségirányítási rendszer mű- Telefon:

+36 37 814 100

gok gyártása mellett lehetővé

ködtetése, folyamatos belső gyár-

Fax:

+36 37 814 190

vált az alacsony testsűrűségű,

tói termékellenőrzés és külső

E-mail:

egyedi tulajdonságú pórusbeton

független fél által rendszeresen

internet:

termékek gyártása. Ezek a ter-

történő minősítése garantálja.

mékek egyedi tulajdonságaik és

Magyarországon a CE tanúsít-

YTONG – Falazóelemgyár

speciális anyagszerkezetük miatt

vány és a „KÖRNYEZETBARÁT”

Halmajugra / Gyöngyös

újdonságot képeznek a hőszige-

termék védjegy használata a

Telefon:

+36 37 814 150

telések széles termékpalettáján.

termék megfelelőségét és mi-

Fax:

+36 37 814 192

Az Ytong Multipor termékek a

nőségét igazolja.

A pórusbeton gyártás elmúlt év-

YTONG Minőségi Program

Halmajugra / Gyöngyös

xella@t-online.hu
www.xella.hu

Xella Internationale németországi gyáraiban készülnek. Hazánkban 2008. október 1-jétől került
forgalomba.
A termékek folyamatos ellátásának érdekében a magyarországi
YTONG gyárban készletezzük termékeinket.

Értékesítés
A lakóhelyéhez legközelebbi
márkakereskedők listáját illetve termékeinkhez kapcsolódó
legfrissebb műszaki információkat a www.xella.hu internetes
oldalon találja meg. A termékek
megrendelésének feltételeiről és
a szállítási határidőkkel kapcsolatosan márkakereskedőink adnak pontos információt.

Ytong Multipor
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Anyagkezelés
Ytong Multipor
hőszigetelő lap

A raklapok tárolása és mun-

gokat, hőszigetelő lapokat lehe-

kahelyi deponálása kellően te-

tőleg mielőbb be kell építeni.

Az Ytong Multipor hőszigetelő

herbíró, egyenletes padozatú

lapok védőfóliával ellátva rak-

átfolyó víztől mentes területen

A hőszigetelő lapok felhasználás

lapos kiszerelésben kerülnek

történjen.

közbeni épségének megóvása

forgalomba. A szigetelő lapok

érdekében kerülni kell a feles-

szállítási és tárolási védelme

A raklapokat megbontani és a

leges anyagmozgatást, a mun-

fokozása érdekében a lapok a

csomagoló fóliát eltávolítani csak

katerületen történő többszöri

raklapon belül is, kisebb egysé-

közvetelnül a felhasználás előtt

átrakodást.

gekben, védőfóliázva vannak.

célszerű. A megbontott csoma-

Terméknév

Gyártott méretek (mm)

Csomagolt mennyiség

hosszúság

szélesség

vastagság

db/raklap

m2/raklap

Anyagszükséglet
db/m2

Ytong Multipor 50

600

500

50

96

28,80

3,33

Ytong Multipor 75

600

500

75

60

18,00

3,33

Ytong Multipor 100

600

500

100

48

14,40

3,33

Ytong Multipor 125

600

500

125

36

10,80

3,33

Ytong Multipor 150

600

500

150

30

9,00

3,33

Ytong Multipor 200

600

500

200

24

7,20

3,33

Ytong Multipor habarcs

lőztetett, fagymentes helyen kell

ben a tárolás történjen raklapon.

Az Ytong Multipor habarcs zsákos

megoldani. A felszivárgó nedves-

A megbontott csomagolású ha-

csomagolásban kerül forgalomba.

ség és az átfolyó víz által okozott

barcsot a lehető legrövidebb időn

A habarcs tárolását fedett, szel-

károsodások elkerülése érdeké-

belül fel kell használni.

Kiszerelés

Termék
Ytong Multipor
Hőszigetelő habarcs
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keverővíz
szükséglet

kész keverék
mennyiség

(kg/zsák)

(l/zsák)

(kg/raklap)

(zsák/raklap)

(l/zsák)

(l/zsák)

20

50

700

35

8

30

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése
Alkalmazási terület

láris szerkezetnek köszönhető-

Ytong Multipor habarcs réteggel.

Az Ytong Multipor hőszigete-

en azt visszavezetni a belső tér

Az előkészített felület legyen sta-

lő lapokkal történő belső oldali

felé (kiszáradás).

bil és pormentes.

hőszigetelés megoldást nyújt a

A tartósan magas páratartalmú,

A szigetelő lapok felrakását meg-

szerkezet hőszigetelő képessé-

szellőzetlen és nedvességnek

előzően ellenőrizni kell a szige-

gének javítására, ott ahol a ha-

kitett helyiségek (mosókonyhák,

telendő fal geometriai méreteit,

tároló szerkezet hőszigetelése a

szigeteletlen vizes pincék) utóla-

a padlószintet, amelyek alapján

külső oldalon nem valósíthatóak

gos belső oldali kiegészítő szige-

meg kell határozni az első sor

meg. Ilyen esetek például a mű-

telésére nem alkalmazható.

felső élének vonalát.

emlék homlokzatok (az eredeti

Az Ytong Multipor habarcsot fú-

homlokzat megtartása miatt),

Felhasználás

rógépbe fogott keverőszárral, az

beépítési korlátok, társasházak

A belső oldali hőszigetelés ki-

előírt vízmennyiség hozzáadásá-

homlokzatai (tulajdonjogi prob-

alakítása minden esetben Ytong

val csomómentesre és egyen-

lémák miatt).

Multipor habarccsal, a hőszige-

letes sűrűségűre kell keverni.

A belső oldali hőszigetelés kiala-

telő lapok teljes felületen történő

A habarcsot a hőszigetelő lapok

kítása csak normál hőmérsékletű

ragasztásával történik. A ragasz-

teljes felületére 10 mm fogazatú

és páraterhelésű helyiségekben

tóhabarcs alkalmazásával bizto-

glettvassal hordjuk fel.

alkalmazható megoldás, ezzel el-

sítható a lapok kellő szilárdságú

A hőszigetelő lapot a felület-

kerülhető a túlzott mértékű pára,

tapadása, mely megakadályozza

hez történő nyomással és ol-

szerkezetbe történő bejutása.

a falszerkezet és a hőszigetelő

dalirányban (a habarcsbordák

Az Ytong Multipor hőszigetelő

lapok közötti páralecsapódást.

irányára merőlegesen) történő

lapok alacsony páradiffúziós el-

Belső oldali hőszigetelés elké-

kb. 2 cm-es eltolással kell a vég-

lenállása és kapilláris szerkezete

szítése előtt a szigetelendő fal

leges pozícióba csúsztatni, mely

biztosítja, hogy a belső oldali hő-

felületéről a meglévő rétegeket

lehetővé teszi a habarcsbordák

szigetelés párazáró réteg nélkül

(tapéta, festés, glettelés, stb…)

elterülését, az egyenletes és

kerüljön kialakításra.

illetve a laza vakolatrészeket el

teljes felületű tapadást.

Az anyagszerkezet a fűtött tér

kell távolítani. Amennyiben szük-

A lapokat egymáshoz tompa üt-

páratartalmát képes felvenni,

séges, a felületet ki kell egyenlí-

köztetéssel „száraz kapcsolattal”

majd azzal egyidejűleg a kapil-

teni vakolatjavító anyaggal, vagy

kell csatlakoztatni, soronként fe-

Ytong Multipor
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les- kötésben elhelyezni. Az ele-

üvegszál erősítésű ágyazó réteg

Fontos, hogy ásványi alapú, ala-

mek szükség szerinti méretre vá-

kialakítása szükséges az Ytong

csony páradiffúziós – kiváló pá-

gása kézi fűrésszel elvégezhető.

Multipor habarcs felhaszná-

raáteresztő képességű – anyagok

A teljes felület elkészítése, il-

lásával. Az üvegszövet hálót az

(szilikát, gipsz, mész kötőanyagú)

letve a habarcsréteg megszilár-

alapréteg ágyazóhabarcsba kell

kerüljenek alkalmazásra, melyek

dulását követően a felület egye-

helyezni, az ágyazó réteget úgy

képesek biztosítani a teljes szer-

netlenségei kézi csiszolólappal

kell kialakítani, hogy az üvegszö-

kezet normál légállapotra történő

korrigálhatóak.

vet hálót teljesen elfedje.

kiszáradását.

A felület együttdolgozásának

Az ágyazóhabarcs réteg végső fe-

Az ettől eltérő felületképzési mó-

és mechanikai ellenállásának

lületképzése a szokványos festési

dok (csempeburkolat, ragasztott

növelése céljából teljes felületű

rétegrendek felvitelével történhet.

kőburkolatok, stb.) kialakítását

kerülni kell, de indokolt esetben

Tartósan magas páratartalmú,

Rétegrend

minimális felületen (pl. falikút,

nedvességnek kitett helyiségek

– meglévő szerkezet

mosdó mögötti felület) ilyen jel-

(pl. mosókonyhák, üzemi zu-

– Ytong Multipor habarcs réteg

legű felületképzés is kialakítha-

hanyzók, szigeteletlen vizes pin-

– Ytong Multipor szigetelő lap

tó. Ebben az esetben azonban

cék, stb.) utólagos belső oldali

– Ytong Multipor habarcs

az elkészült hőszigetelt felüle-

hőszigetelésének kialakítására

– üvegszövet, vakolaterősítő

tet a teljes felületű üvegszövet

nem alkalmazható.

háló beágyazása után utólagos
dübelezéssel meg kell erősíteni.
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háló (1,2)
– festés

Lefelé hűlő födémek hőszigetelése
Alkalmazási terület

műszaki paramétereire vonatko-

történő vízszintes szerkezetek

A mélygarázsok, pincék, folyosók

zóan is megjelennek követelmé-

hőszigetelése közvetlenül a fö-

és nyitott átjárók födémszerke-

nyek. Ilyen például a hőszigetelés

démre, teljes felületű ragasz-

zeteinek hővesztesége jelentős

tűzállósága, rögzítéstechnikája

tással, dübelezés illetve mecha-

mértékű, ezért ezek megfelelő

és felületképzés szükségessé-

nikus rögzítés nélkül történhet.

hőszigeteléséről minden eset-

ge. A hőszigetelés esztétikus

Az Ytong Multipor hőszigetelő

ben gondoskodni kell. A szer-

kialakítása és annak egyszerű

lapokkal kialakított felületek fe-

kezetek hőszigetelő paraméte-

kivitelezése is fontos szempont.

lületképzés nélkül is ellenállóak,

reit az energetikai előírások is

Az Ytong Multipor hőszigetelés

esztétikus megjelenésűek.

meghatározzák.

nem éghető, illetve tűz esetén

A tartósan magas páratartalmú,

A szigetelő anyag kiválasztásánál

sem bocsát ki mérgező gázokat,

szellőzetlen, nedvességnek kitett

nem csupán az anyag hőszigetelő

nem keletkezik füst. Az Ytong

helyiségek szigetelésére nem al-

tulajdonsága, de az anyag egyéb

Multipor hőszigetelő lapokkal

kalmazható.
U (W/m2K)

Szerkezet tipus: pincefödém
(követelmény: U=0,5W/m2K)

rétegvastagság
(cm)

Ytong multipor hőszigeteléssel

hőszigetelés
nélkül

75 mm

100 mm

125 mm

vasbeton födém, fölötte 2 cm
eps lépéshang szigetelés

15+2

1,39

0,41

0,34

0,28

vasbeton födém, fölötte 2 cm
eps lépéshang szigetelés

20+2

1,33

0,40

0,33

0,28

Felhasználás

getelő lapok ideiglenes alátá-

vezetékek, berendezések, azok

Az Ytong Multipor hőszigetelő

masztása.

tartószerkezeteinek helyét.

lapok rögzítése Ytong Multipor

Az Ytong Multipor habarcsot fú-

habarccsal, teljes felületen

Az alapfelületnek kellő szilárdsá-

rógépbe fogott keverőszárral, az

történő ragasztásával történik.

gúnak, laza részektől és portól

előírt vízmennyiség hozzáadásá-

A teljes felületű ragasztás biz-

mentesnek kell lennie.

val csomómentesre és egyen-

tosítja a lapok kellő szilárdsá-

A szigetelő lapok felrakását

letes sűrűségűre kell keverni.

gú tapadását építés közben, a

megelőzően meg kell határozni

A habarcsot a hőszigetelő lapok

habarcs megszilárdulásáig is,

a szigetelendő felület geometri-

teljes felületére 10 mm fogazatú

így nem szükséges a hőszi-

ai méreteit, valamint a gépészeti

glettvassal hordjuk fel.

Ytong Multipor
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A hőszigetelő lapot a felülethez

teljes felületű tapadást. A lapokat

fűrésszel elvégezhető. A teljes

történő nyomással és oldalirány-

egymáshoz tompa ütköztetéssel

felület elkészítése után, a ha-

ban történő kb. 2 cm eltolással (a

„száraz kapcsolattal” kell csatla-

barcsréteg megszilárdulását

habarcs bordák irányára merőle-

koztatni. Az elemeket soronként

követően a felület egyenetlen-

gesen) kell a lapot a végleges po-

feles- kötésben kell elhelyezni.

ségei kézi csiszolólappal korri-

zícióba csúsztatni, mely lehetővé

Az elemek szükség szerinti

gálhatóak.

teszi a habarcsbordák elterülését,

méretre vágása, alakítása kézi

A hőhídmentes csomópontok

befordítását. Az elkészült felület

kialakításához javasoljuk, a fal

ellenálló, akár további felület-

födém csatlakozásánál a szige-

képzési rétegek készítése nélkül

telés függőleges irányba történő

is esztétikus megjelenésű.

Az elkészült hőszigetelés felület-

Az ilyen módon kialakított felü-

kell hordani az Ytong Multipor

képzésének kialakításai:

letképzések esetében a hőszige-

habarcsot 2-3 mm vastagság-

– felületképzés nélkül,

telés készülhet dübeles megerő-

ban, majd még annak friss ál-

– közvetlen festéssel,

sítés nélkül is.

lapotában az üvegszövet hálót

– üvegszövet háló erősítéssel

Tapaszolt kivitel esetében a ta-

bele kell ágyazni.

ellátott tapaszolt kivitelben

pasz rétegbe üvegszövet háló

A háló elhelyezése után további

beágyazása szükséges. Az el-

2-3 mm Ytong Multipor habar-

Felületképzés nélküli, illetve köz-

készült hőszigetelt felületet a

csot kell felhordani a felületre,

vetlen festés esetén az elkészült

tapaszolás előtt dübelezéssel

majd műanyag vagy fa simítóval

hőszigetelés esetleges síkfogas-

meg kell erősíteni, hőszigetelő

eldörzsölni azt. Ezután a felület

ságát csiszolással korregálni

laponként 1-1 dübel beépítésé-

festhető, vagy, további ﬁnomabb

kell, ezútán a festékrétegek fel-

vel. A dübeles megerősítés után

szemcséjű (ásványi alapú) glett

hordhatóak.

a teljes felületre glettvassal fel

rétegekkel ellátható.
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Homlokzati falak külső oldali hőszigetelése
Alkalamazási terület

építésű, alacsony energiaigényű,

Ilyen például hogy a hőszigetelés

Az épületek hőveszteségének,

illetve passzívház külső falszerke-

természetes alapanyagú, kellően

energetikai mutatójának meg-

zetének fontos eleme a megfelelő

stabil szerkezetű, nem éghető,

határozó eleme a homlokzati

hőszigetelő képességű anyagok

akusztikailag kedvező tulajdon-

határoló szerkezetek hőszigetelő

alkalmazása. A hőszigetelő anyag

ságú és egyszerűen felhasznál-

képessége. Ez meglévő épüle-

kiválasztásának szempontjából

ható legyen. Az Ytong Multipor

tek esetében a homlokzati falak

a hőszigetelő tulajdonságokon

hőszigetelő lapok alkalmazásá-

utólagos külső oldali kiegészítő

kívül az anyag egyéb műszaki

val kialakított hőszigetelés ezen

hőszigetelésével javítható. Az új

paraméterei is meghatározóak.

elvárásokat teljesíti.

Régi építésű falazatok + Ytong Multipor hőszigetelés
U (W/m2K)*
Szerkezet tipus
(felújítás)

falvastagság
(cm)

Ytong multipor hőszigeteléssel

hőszigetelés
nélkül

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

200 mm

Kisméretű téglafal

25

1,88

0,44

0,35

0,29

0,25

0,20

Kisméretű téglafal

38

1,43

0,40

0,33

0,28

0,24

0,19

Nagyméretű téglafal

44

1,29

0,39

0,32

0,27

0,24

0,19

Nagyméretű téglafal

59

1,04

0,36

0,30

0,26

0,23

0,18

B30-as téglafal

30

1,42

0,41

0,34

0,28

0,25

0,19

Kisméretű mészhomok fal

38

1,59

0,42

0,35

0,29

0,25

0,20

Kisméretű mészhomok fal

51

1,3

0,40

0,33

0,28

0,24

0,19

Nagyméretű mészhomok fal

44

1,44

0,41

0,34

0,28

0,25

0,19

Nagyméretű mészhomok fal

59

1,16

0,39

0,32

0,27

0,24

0,19

Házgyári Panel fal

25

0,99

0,32

0,27

0,24

0,21

0,17

Vasbeton fal

25

2,9

0,48

0,38

0,31

0,27

0,21

Új építésű falazatok + Ytong Multipor hőszigetelés
U (W/m2K)*
Szerkezet tipus
(új építés)

falvastagság
(cm)

Ytong multipor hőszigeteléssel

hőszigetelés
nélkül

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

200 mm

Ytong P2-0,5 fal

30,0

0,37

0,23

0,20

0,18

0,16

0,14

Ytong P2-0,5 fal

37,5

0,30

0,20

0,18

0,16

0,15

0,13

Ytong P2-0,4 A+ fal

30,0

0,31

0,20

0,18

0,17

0,15

0,13

Ytong P2-0,4 A+ fal

37,5

0,25

0,18

0,16

0,15

0,14

0,12

Silka mészhomok tégla fal

25,0

2,00

0,44

0,36

0,30

0,26

0,20

Silka mészhomok tégla fal

30,0

1,59

0,42

0,34

0,29

0,25

0,19

Porotherm N+F vázkerámia fal

30,0

0,49

0,27

0,23

0,21

0,18

0,15

Porotherm N+F vázkerámia fal

38,0

0,40

0,24

0,21

0,19

0,17

0,14

Leier

30,0

0,47

0,26

0,23

0,20

0,18

0,15

Leier

38,0

0,39

0,24

0,21

0,19

0,17

0,14

* az értékek tájékoztató jellegűek, jelenleg érvényes hőtechnikai követelmény értéke „U”: 0,45W/m2K

Ytong Multipor
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Felhasználás

párazáró homlokzatfestéket el

letes sűrűségűre kell keverni.

Meglévő épületek utólagos szi-

kell távolítani.

A habarcsot a hőszigetelő lapok

getelésének elkészítése előtt

teljes felületére 10 mm fogazatú

a szigetelendő fal felületéről a

Az első sor hőszigetelést egyéb

glettvassal hordjuk fel.

meglévő laza vakolatrészeket

hőszigetelő rendszereknél is

A hőszigetelő lapot a felülethez

el kell távolítani. Az alapfelület

használatos indító proﬁlról kell

történő nyomással és oldalirány-

legyen kellően sík, stabil és por-

indítani.

ban történő kb. 2 cm eltolással

mentes. Amennyiben szükséges

Az Ytong Multipor habarcsot fú-

kell a lapot a végleges pozícióba

a felületet ki kell egyenlíteni va-

rógépbe fogott keverőszárral, az

csúsztatni, mely lehetővé teszi a

kolatjavító anyaggal, vagy Ytong

előírt vízmennyiség hozzáadásá-

habarcsbordák elterülését, teljes

Multipor habarccsal. A meglévő

val csomómentesre és egyen-

felületű tapadást.

A lapokat egymáshoz tompa üt-

táblaközépen elhelyezett dübellel

nológiákkal. Az Ytong Multipor

köztetéssel „száraz kapcsolattal”

meg kell erősíteni. Az esetleges

hőszigetelés alapvakolati rétege

kell csatlakoztatni. Az elemeket

illesztési egyenetlenségek kézi

(ágyazó réteg) az Ytong Multipor

soronként feles- kötésben kell

csiszolólappal korrigálhatóak.

habarcsba ágyazott üvegszövet

elhelyezni. A falsarkok kialakí-

háló alkalmazásával történik.

tása soronként kötésben törté-

A falnyílásoknál a hőszigetelő

nik. Az elemek szükség szerinti

lapokat úgy kell elhelyezni, hogy

A fedővakolatok a hőszigetelő

méretre vágása kézi fűrésszel

a nyílások vonalába ne essen il-

rendszerhez illeszkedő, meg-

elvégezhető. A teljes felület el-

lesztés.

felelően alacsony páradiffúziós

készítése után, illetve a habarcs-

A homlokzati hőszigetelés egyéb

ellenállású, kiváló páraáteresztő

réteg megszilárdulását követően

szerkezeti megoldásai azonosak

tulajdonságú (ásványi eredetű

a felületet szélszívástól függően,

a teljes hőszigetelő rendsze-

szilikát ill. szilikon kötőanyagú)

de minimum táblánként 1 db,

reknél (THR) alkalmazott tech-

anyagok lehetnek.
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Homlokzati falak belső oldali
hőszigetelésének részletei
Toldalék darabok

Rugalmas kapcsolat
Kivitelezés kezdete előtt
ellenőrizni kell, hogy a falak
derékszögűek-e és a homlokvonalat zsinórral kell kihúzni.
A lapokat futósorokban kötésben kell felhelyezni.

Padlócsatlakozás

Födémcsatlakozás 1.

Födémcsatlakozás 2.

Ytong Multipor
habarcs
Ytong Multipor hőszigetelő
lap 60 mm – 80 mm
Ytong Multipor habarcs +
vakolaterősítő háló
rugalmas kapcsolat

Ytong Multipor habarcs

Tetőcsatlakozás

Ytong Multipor hőszigetelő
lap 60 mm – 80 mm

Ytong Multipor hőszigetelő
lap 60 mm – 80 mm

Ytong Multipor
habarcs + vakolaterősítő háló

Ytong Multipor
habarcs + vakolaterősítő háló

Ablakkáva, függőleges

Ablakkáva, vízszintes

Ytong Multipor habarcs
Ytong Multipor hőszigetelő
lap 60 mm – 80 mm
Ytong Multipor habarcs
+ vakolaterősítő háló

Ytong Multipor habarcs

Ytong Multipor hőszigetelő
lap 60 mm – 80 mm

Ytong Multipor
habarcs + vakolaterősítő háló

Ytong Multipor
habarcs + vakolaterősítő háló

Ytong Multipor hőszigetelő
lap 60 mm – 80 mm

Ytong Multipor
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Lefelé hűlő födémek
hőszigetelésének részletei
Toldalék darabok

Ytong Multipor rögzítés folyamata
Kivitelezés kezdete
előtt ellenőrizni kell,
hogy derékszögűek-e
a fogadószerkezetek,
majd a homlokvonalat zsinórral kell
kihúzni.
A lapokat futósorokban kötésben kell
felhelyezni.
4IPPÝAZÝOPTIMdLISÝSZIGETELkSHEZ
LELqGqÝGERENDAÝALSqÝFELwLETkNEKÝSZIGETELkSEÝ
GERENDAÝOLDALdNAKÝSZIGETELkSEÝ
FsDkMÝSZIGETELkS

Födém – fal csatlakozás 1.

9TONGÝ-ULTIPORÝ
HABARCS
9TONGÝ-ULTIPORÝ
HSZIGETELÝLAP

Födém – fal csatlakozás 2.

9TONGÝ-ULTIPORÝHABARCS

9TONGÝ-ULTIPORÝHABARCS

9TONGÝ-ULTIPORÝHSZIGETELÝLAPÝ

9TONGÝ-ULTIPORÝHSZIGETELÝLAP

ELASZTIKUSÝCSATLAKOZdSÝ!CRYLFUGA

ELASZTIKUSÝCSATLAKOZdSÝ!CRYLFUGA
BEwTDwBEL

kLVkD

Sarokkiképzés 1.

Födém – fal csatlakozás 3.

Sarokkiképzés 2.

, ZdRqPROFIL

Sarokkiképzés 3.

9TONGÝ-ULTIPORÝHSZIGETELÝLAP

9TONGÝ-ULTIPORÝHABARCS
9TONGÝ-ULTIPORÝHSZIGETELÝLAP

9TONGÝ-ULTIPORÝHSZIGETELÝLAP

HABARCSMENTESÝFUGA

BEwTDwBEL

HABARCSMENTESÝFUGA

kLVkD

LEZdRqPROFIL

9TONGÝ-ULTIPORÝHABARCS
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9TONGÝ-ULTIPORÝHABARCS

Ytong Multipor
Ásványi hőszigetelő rendszer
Ytong Multipor ásványi
hőszigetelő lap

Szállítási és
felhasználási adatai:

– többféle vastagság

– tárolás száraz helyen rakla-

– alaktartó, homogén szerkezet

pon, 12 hónap

– könnyen alakítható

– csomagolás: 20 kg / zsák (50 l)

– gazdaságos felhasználás

– kiadósság: 1 zsák / 30 liter

– ragasztható, mechanikus

– bedolgozhatóság: kb. 1,5 óra

rögzítést nem igényel

– bedolgozás hőmérséklet

– kiváló hőszigetelőképesség
– nem éghető (A1)

≥ 5°C
– szárazanyag szükséglet:
ragasztáshoz kb. 3 kg / m2

– környezetbarát
– hangelnyelő

– ágyazó habarcs felületképzéshez kb. 3 kg / m2

– homogén, tömör
anyagszerkezet
– felületképzés nélkül is

Célszerszámok

ellenálló esztétikus felület

– Fogazott glettvas
(10 mm fogú)

Ytong Multipor habarcs

– Fúrógépbe fogható keverőszár

Ragasztáshoz és erősítéshez

– Kézi fűrész

– könnyű bedolgozás

– Csiszolólap

– nagy tapadószilárdság
– képlékeny

Egyéb kiegészítő szerkezetek:

– natur fehér

– üvegszál erősítésű vakolat

– páraáteresztő

erősítő háló

– víztaszító

– indító és sarokvédő proﬁlok
– szükség esetén rögzítő dűbel

Műszaki adatok
Ytong Multipor
hőszigetelő lap
Engedély

Európai műszaki engedély ETA-05/0093

Testsűrűség

115 kg/m3

Hővezetési

λR = 0,045 W/mK

Ytong Multipor
habarcs

λ10, száraz = 0,18 W/mK

Páravezetés

μ=3

μ ≤ 10

Tűzállósági osztály

A1 - nem éghető

A2 - nem éghető

Nyomószilárdság

közép érték ≥ 350 kPa

CS II - 1,5 - 5,0 N/mm2

Húzószilárdság

≥ 80 kPa

Vízfelvételi tényező

rövid idejű ázt. wp= 2,0 kg/m2 (EN1609)
tartós ázt. wLp= 3,0 kg/m2 (EN12087)

W2

Ytong Multipor
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Halmajugra/Gyöngyös

Xella Magyarország Kft.

YTONG-Falazóelemgyár

Kereskedelmi Iroda

Halmajugra / Gyöngyös

Halmajugra / Gyöngyös

Tel.: 37 / 814 104

Tel.: 37 / 814 100

Fax: 37 / 814 190

Fax: 37 / 814 190
Értékesítés
E-mail: xella@t-online.hu

Tel.: 37 / 814 150

Internet: www.xella.hu

Fax: 37 / 814 192

A Silka® az Ytong Multipor® és az Ytong® a Xella Group bejegyzett védjegye
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