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Talajnedvesség elleni vízszintes és 

függ ő leges falszigetetések 

Mir I	 ii I. )LI7at,	 YT )Ni	 Iszi i kezel 

Iger ryl i a neilvi'sect etli'i ii védelmet. E rinek 

korrekt rnegoldAnára,v építési gyakorlatban 

igen soktéte bE goldai mód született 

Bevált é, nagy tradiciókkal rendclkezik hazai 

gyakorlatban a.' egy ős tobbréteqű bitumenes 

teiezszirjetelősek készítése, de levet kaptak 

az uvegszovet erősítésű trihbrétemj ű mázszige-

telések ős kúloribbző fűti szigetolrse.k is. 

A, YTON(- nem éghelő , szokásos épít ő ipari 

oldószeri.'kknl szemben ellenálló, e?ert meg 

felel ően por talanitotl ős tomriren kilugázolt 

YTON(3 alapielütetre a járatos szigetelósi rend 

szerek mindegyike küzvetleriüt, kiegyenlítő 

alapvakolat rlkül lellinrdható 

A falazás rTiegkezdése etott az alapsávra, vagy 

kiemeli lábazalra a későbbi vízszintes padló 

szigeteléssel őse külső oldali kiggő legi » szige 

lr'lessel osszedulqozásri kerülő latszigelelést 

kell készíteni. Ezen indul majd a lalazat kezd ő 

',ura. 

A pincelilk szige-telésére áitaláb,iri két ni 

szert alkalmaznak Az egyik egy szigetelés 

tartó tattal készített iregeszt holő biti imenes 

vasiaglemez szigetelés, a másik egy zártcettrs 

exti iii Ll t pcI iszl ii-cl I rableme, m necha I kai 

védi'teriimet tei',züt ő , tobbréteqű üvegszövet 

izrősítésű bitni miirnes mózszigetetés. 

Egyre gyakom ilib a mő mnyag lemezekkit 

torténő szigeteles is.

Lábazati szigetelések 

A	 itii,a	 -iri iiimiiiriéIisi	 ita	 rri:3) 

Ezen a szakaszoi i falazatut i iedve'sig-

lepergető ős lagyt űró íetulelképzésset kelt 

eltátrN Afolyamato szerkezeti csatlakozást 

meg kelt cl rtai im mind ,j i lábazat letett induló 

homtokzatvakolaL mind iii pedig i tábazattól 

tetelé loló függő leges íalszigetelés felé 

A lábzizativakolj[ ós a homlokzati vakolat 

közötti criatlakozisl tisztán ős egyszer űen 

megoldja egy. a horrilokzati vakolit összvas 

tegságálioz illesztett mnéi et ű vakolósín beépí-

tése.A szirlete[és[ (Igel,7Pli eddiga vonaligh'l 

kelt vezetni. A lábazati vakotal alapji egyik 

esetben diibelekket befüggesztett n i űkő , vagy 

Vékony vasbeton lemez, másik esetben viszont 

maga a szujetelés. Ilyen esetben 

a lábazati vakrüalot iT im'(hanikusan felrögzítolt 

uvegszüvetre, vagy m ahic:hálói a kelt íelhordani 

Célszerű ilyenkor a rriég lríss bitumenes lemez 

vagy mnúzszigi•te [és l élesszem ű homokkal 

meghintoni a lábazati vakolat tapadásának 

novelésérir. 

Üzemi víz elleni szigetelések

itsnr'l-

kitett helyiségekben a hatai ot ű faIr zerkein 

tokot uzemi nedvesség elleni szigeli'l<'sel kelt 

ltitni Ilyen lii-rlyiségek prtdéul a köz ),,,,égi 

zutianyzók, i ?erfli ri iosókoriyhák, nagy 

konyhik, élelrniszei ipari üzemi terek, vagy 

cjépkocsímosó alagm t ik stb.

Ezeken a helyeken a vizterlielés oldili falletu 

lelet - az egyszer ű tezlíthatiiság miatt - teg 

többször csempehi.irkolal ti'iii Az Y  (ING fő 

ős válazfalakori igen lakarékmmsan alakítható 

ki üzri iii víz elleni szigeteléssel kombiirilt 

cserripm'hurkolmt 

A fugamvitás utmir pumttamiított Yi ONG lelii-

loIre néhány nap mIatt kikcmémiyed ő folyékony 

lóllaszKJirtelést kelt közvetlenül kIkenrN LrN rek 

megfelel ő rriegszitmn dulása ijiámi - a csenitie-

hurkolás szabályait betarlvi ílexibiti csenipe-

ragasztóvat a burkolat fetrakható ó' kilug űz-

ható. Az így elkészített rziqm'trtés inóq az 

esetleg meghibásodott padlóhsszefolyó miatt 

hosszabb ideig tartó tolyarriatos vízterhelést is 

elviseli. Sarkok ős élek, áttorések kikm:rpzése 

mmnd mikor d I olyékm mm my szigelet őanyag 

rtvártiirmimak el ő írásai '''mint k'','iitjin 

Lapostet ők vízszigetelése 

ó,	 ]i Ni tan	 r,rke:, ttel kiitikitritt lii os-

lotok bármilyen m szigeteli "'el késziit hetrirk 

A lapostető tehet egyemiir' vagy lom ilított rotey 

n eirdű , egyirétú vagy kéthéjó szerkezet 

A 1 ii mm forgiforrihin m aphat ő sziqetrléek 

hó, i iielyikr 1(11 roi dl ató a szerkezetre


