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Az ingatlanok értékállóságának záloga
a víz- és sóterhelés elleni tartós védelem

A régi építésû ingatlanok helyreállításának legalább annyiféle

oka lehet, mint amilyen bôséges az egyes történelmi ko-

rok építési technikáinak tárháza. A beruházási döntés

- közvetlen kiváltója viszont mindig ugyanaz: az épület gazdája

reprezentációs, gazdasági és/vagy érzelmi megfontolásokból

szeretné tartósan megôrizni vagy növelni a régi építésû

ingatlan értékét.

Az említett követelmények és az épületeket érô károk

sokfélesége miatt a helyreállítás komoly kihívások elé állítja

a tervezôket, építészeket és kivitelezôket: az adott korra

vagy térségre jellemzô építési gyakorlat és a legkülönfélébb

környezeti, idôjárási és talajvízzel kapcsolatos szempontok

kölcsönös összefüggései szakszerû elemzést igényelnek. Csak a fentiek ismeretében dolgozható ki az egyedi, testreszabott

helyreállítási koncepció.

Az MC testreszabott, szisztematikus értékmegóvást kínál

• támogatás a kárelemzés és a helyreállítási koncepciók kidolgozása során

• rendkívül hatékony termékrendszerek

• idôtakarékos feldolgozási minôség

• magas szintû, értô szaktanácsadás munkatársaink folyamatos
 továbbképzése révén

= a tervezés és az eredményesség maximális biztonsága 
    építészeknek, tervezôknek, kivitelezôknek és építtetôknek

A helyreállítás eredményes

kivitelezése szempontjából

nem pusztán az egyes

kiválasztott termékek

minôsége a mérvadó.

Hosszú távú, tartós

megoldást csak az összes

felhasznált anyag és

nyújtott szolgáltatás

gondos összehangolása

jelenthet.

Értékmegóvás: védelem megalkuvás nélkül

Az épületek állagmegóvásának fogalmába nem csupán

az átnedvesedett falak kiszárítása tartozik bele. Az át-

fogó helyreállítási koncepció megléte döntô tényezô a

védendô épületek értéktartóságának biztosítása szem-

pontjából, a gyakorlatban ennek ellenére gyakran elszi-

getelt jelenségként tekintenek az egyes károsodásokra,

miközben figyelmen kívül hagyják vagy alábecsülik

ezek kölcsönös egymásra hatását az objektum egészét

illetôen. Pedig a járulékos károk és a többletberuházások

kockázata átfogó koncepciók kidolgozásával igenis

elkerülhetô.

Homlokzat károsodás felszivárgó
nedvesség miatt

Sókivirágzás elôrehaladott
stádiumban

Sókristályosodás miatt lepattogzott
vakolat

Nedvesedés átterjedése szomszédos
épületrészekre (fedélszékre)

A gazdaságos és idôtakarékos megoldások egyenként is

megfelelnek a legmagasabb minôségi követelményeknek,

miközben együttesen teljes körû, összehangolt helyreállítási

rendszert alkotnak. A pincefalak külsô oldali szigeteléséhez

használt Nafuflex rendszerekkel kiegészülve a felsorolt mi-

nôségi MC rendszerek a pincétôl a homlokzatig valamennyi

helyreállítási feladathoz biztonságos megoldást garantálnak

tervezôknek, építészeknek, építtetôknek egyaránt.

A speciális MC-rendszerek egytôl egyig korszerû

feldolgozási technikákra épülnek:

•Oxal: habarcsok, vakolatok, szigetelôiszapok,

szuszpenziók és injektált vízszintes vízzár

•Disamur: festékrendszerek és finomvakolat

•Nafuflex: oldószermentes szigetelôrendszerek
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Példaszerû

innováció:

Tartósan

rugalmas és

oldószermentes

bitumenes

emulziók a

csúcsminôségû

szigetelések és

a környezet-

védelem

szolgálatában.
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A száraz fal: alapérték, amelynek nincs alternatívája
Rendszermegoldások pincék
belsô oldali helyreállításához

Injektált
vízszintes
vízzár

Belsô oldali
falszigetelések

Minôségi
vakolatrendszer

Vízszintes falszigetelés alacsony
nyomáson történô injektálással Szigetelôiszap Kanállal csapott réteg Minôségi vakolat

Vízszintes falszigetelés

Az injektált vízszintes

vízzár megakadályozza

a nedvesség feljutását.

Az Oxal HSP és az Oxal

HSP-ME kapillárszûkítô

és/vagy hidrofobizáló

hatású. Az injektálás

alacsony nyomáson

történik, hogy a vízszintes

szigetelés optimálisan

szétterülhessen.

Szigetelôiszap

Oxal DS-HS szigetelôiszap

a vízszintes szigetelés

alatti felületek szigeteléshez

vagy vízszintes szigeteléssel

együtt alkalmazva földdel

érintkezô épületrészek

belsô oldali szigeteléséhez.

Az Oxal DS-HS felületi

vízszintes szigetelésre

is kiválóan alkalmas,

pl. csempék alatt.

Kanállal csapott réteg

A minôségi vakolat

alapfeltétele a  megfelelô

tapadóhíd, pl. Oxal

Vorspritz-mörtel

(tapadó vakolat) formájában.

A tapadó alapvakolatot

a szigetelô iszapra vagy

egy megfelelôen

tapadóképes aljzatra

hordjuk fel 50-70%-os

felületfedéssel.

Minôségivakolat-rendszer

Ha a nedvesség és a sók

biztonságos felvételérôl van

szó, megoldásként egyedül

az Oxal Wertputz-system

jöhet szóba. A pórusos

alapvakolat és a minôségi

vakolat összehangolása

biztosítja az épületrész

káros anyagoktól mentes

kiszáradását és visszaállítja

a helyiség egészséges

klímáját.

A felújítási munkálatoknál igen gyakran elhanyagolják a

pincerész helyreállítását. Vagy mert a pincehelyiségekbe

kívülrôl általában úgysem lehet belátni, vagy mert a pincét

elsôsorban tárolási célokra használják – vagy mert nem

ismerik fel, esetleg alábecsülik a veszélyt, amelyet az

átnedvesedett falazat jelent.

Ha kívülrôl sótartalmú víz jut a falazatba, a víz elpárolgása

után a sók kikristályosodnak a fal belsô oldalán.

a minôségi

vakolatrendszer

pórusaiban a só káros

következmények

nélkül kristályosodhat

a kikristályosodó

sók miatt lepattogzik

a vakolat

belsô tér minôségi
vakolat

falazatbelsô tér hagyományos
vakolat

falazat

*Építmények állagmegóvásával és mûemlékvédelemmel foglalkozó tudományos-mûszaki munkaközösség
**Nem-fém anyagok ellenôrzését végzô német anyagvizsgáló intézet
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Elônyök:

• száraz pincék a vízlepergetô rendszerek jóvoltából

• hatékony védelem belsô oldali szigetelésként

• hatékony védelem a negatív oldali víznyomás ellen DIN 18915-7 szabvány szerint

• ellenállóképesség az agresszív anyagokkal, pl. szulfátokkal szemben

• WTA* tanúsítvánnyal rendelkezô rendszerminôség

• MPA* által bevizsgált feldolgozási jellemzôk és termékminôség

• feldolgozhatóság kézi és szórásos technológiával

Az egyre növekvô kristályok fizikai erôket gerjesztenek,

amelyek képesek tönkretenni a téglát vagy a falazatot.

A következmény: lepattogzás, vakolatkár, sókivirágzás

– hosszú távon pedig az épület állagromlása

a téglák és fugák pusztulása miatt. A folyamatos

nedvességterhelés a penészképzôdés révén

egészségügyi kockázatokkal is jár.



Varrat és hézag nélküli, rugalmas szigetelés: biztonság felsôfokon
Összehangolt rendszerek pincefalak

tartós külsô oldali szigeteléséhez

Külsô oldali
falszigetelés

Biztonságos
szigetelés
szélsôségesen
egyenetlen
ásványi aljzatok
esetén is

Szigetelôiszap
Lekerekítés ásványi anyaggal
a szigetelôiszapon Szigetelés kézi feldolgozással A szövet felhelyezése

Szigetelôiszap

Az Oxal DS-HS

szigetelôiszap teljes felületre

történô felvitele megvédi

a Nafuflex szigetelést

a hátoldali átnedvesedéstôl

és kiegyenlíti az aljzatot.

A felhordás két rétegben,

kent technikával történik.

Kitûnô védelem a rákerülô

szigetelésnek.

Lekerekített csatlakozás

ásványi anyagokból

A szigetelés egyenletes

rétegvastagságát és

egyenletes kiszáradását

biztosítandó, a padló és

a fal találkozásánál és minden

más belsô él esetén az

Oxal SPM alkalmazásával

kialakított lekerekítéssel

oldható meg a csatlakozás.

Kézi feldolgozás

A jól elôkészített

aljzaton egyenletes

rétegvastagságban,

gletteléssel történik

a Nafuflex szigetelés

felhordása, miközben

a padlólemez homlokfelülete

vagy az alap is tökéletesen

bevonható a szigetelt

felületbe.

Szövetbetét

A rétegvastagság

ellenôrzése és

a nyomásállóság növelése

céljából a Nafuflex

szigetelés elsô és második

rétege közé üvegszövet

betét kerül. A teljes

felületre kiterjedô szövet

kompletten bedolgozandó

a szigetelésbe.

A régi épületek helyreállításakor gyakran tapasztalt egyenetlen aljzatok esetén

a varrat és hézag nélküli szigetelésnek van egy döntô elônye: a feldolgozás során

tökéletesen illeszkedik az aljzathoz, ami lehetôvé teszi az egész felületre kiterjedô,

biztonságos szigetelést.

A Nafuflex 1K és a Nafuflex 2 K – feldolgozási tulajdonságaik és termékminôségük okán –

különösen az épülethelyreállítás területén történô felhasználásra alkalmasak: idôtakarékos

feldolgozhatóság, nagy mennyiségû maradék szárazanyag és tartósan rugalmas állag

jellemzi ôket, amihez további elônyök társulnak (tapadóhídként vagy szigetelés védôlemezek

ragasztására is alkalmasak), tökéletes megoldást kínálva az érzékeny helyreállítási

munkálatokhoz.

Kitûnô szigetelési tulajdonságai mellett a Nafuflex 1K egyben a radon elleni védelem hatékony

eszköze. A radon a legnehezebb nemesgáz, ráadásul radioaktív hatású, így a nyílásokon

és repedéseken át a ház belsejébe jutva veszélyforrást jelent az ott lakók egészségére.

Tudományos módszerekkel átlag feletti radonterhelést mértek pl. a Német középhegység

vidékén levô lakóházakban. Bányásztérségekben az épületeken belül mért radonkoncentráció

az átlagos értéknek helyenként a tíz-húszszorosát is eléri.

Aljzatkiegyenlítés

A mélyedések és a felületi

hibák eltüntetésére

az Oxal SPM záróhabarcs

a megoldás.

A kitöredezett fugák

zárására is alkalmas.

Az Oxal SPM nedves

és sókkal terhelt falazatokon

is problémamentesen

használható.

Aljzat kiegyenlítése

*Nafuflex 1K, **DIN 18195-2 szabvány, 9. táblázat szerint bevizsgálva
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Ellenôrzött minôség

• plusz tanúsítvány radon elleni szigetelôképességrôl* a Saarlandi Egyetem

 biofizikai intézetétôl

• a kis felületû tömítésekrôl szóló KTW-ajánlásnak megfelelô plusz tanúsítvány

 a gelsenkircheni tisztiorvosi szolgálattól*

Elônyök

• nagy mennyiségû maradék szárazanyag**

• rendkívüli rugalmasság, repedésáthidaló képesség**

• hidegtûrô és hôálló**

• nem vízáteresztô, vízálló, esôvel szemben ellenálló**

• 0,3 N/mm2 nyomásig terhelhetô**

• oldószermentes és radonnal szemben szigetelôképes*



A sikeres értékmegóvás tartósan látható: nem csak a felületen
Homlokzatok, lábazatok és erkélyek értékmegóvása

helyreállítási rendszerek segítségével
Az Oxal és a Disamur termékcsoport révén

az MC összehangolt termékrendszereket kínál a pince

felett elhelyezkedô épületrészek helyreállításához.

A felcsapódó víznek ellenálló lábazat szigetelésétôl

kezdve egészen a falazatimpregnáló megoldásokig

az egyes termékek hatékony, komplett rendszerré

fonódnak össze. Valamennyi rendszerünkrôl elmondható,

hogy kitûnô védelmet nyújt a behatoló vízzel szemben,

hogy feldolgozási minôsége megbízható, és hogy

gazdaságos felhasználást tesz lehetôvé.

Lábazat külsô
oldali szigetelése
felcsapódó
víz ellen

Szigetelôrendszerek
erkélyekhez
és teraszokhoz

Homlokzatvédelem
vízálló bevonat-
rendszerrel és
impregnálással

Felcsapódó víznek ellenálló lábazat

Ha a lábazat közel helyezkedik el az

úthoz vagy a járdához, különösen erôs

kloridterhelésnek van kitéve a hóra

kiszórt ipari só miatt. Az ásványi

Oxal rendszer megbízhatóan szigeteli

ezt az érzékeny területet és

megakadályozza további kloridok

behatolását. A kristályosodás miatti

lepattogzást és az ebbôl eredô járulékos

károkat meghatározott légpórus-

szerkezetû vakolat alkalmazásával

lehet megakadályozni.

A helyreállított épületek értékállósága és

értéknövekedése nagy mértékben függ a nem

takart épületrészek felületvédelmének minôségétôl.

Helyreállítási rendszereink kiállják az idôjárási

viszontagságok és a levegôben levô szennyezô

anyagok próbáját: hatékonyan és tartósan ôrzik

az ingatlanok értékét.

Szigetelôiszap alkalmazása a csapó nedvességnek
ellenálló lábazaton, a homlokzatig Színes Disamur-réteg az Oxal minôségi vakolaton

Nafuflex felhordása erkélyfelületre
lekerekített falcsatlakozással

Szigetelôrendszerek erkélyekhez
és teraszokhoz

A hatékony MC-Nafuflex-rendszerre

alapozva tartós szigetelôhatást lehet

elérni nem tetôként szolgáló erkélyek

és teraszok vízszintes felületein,

valamint azok függôleges fali

csatlakozásain. A tartós rugalmasság és

repedésáthidaló képesség tökéletesen

alkalmassá teszi az oldószermentes

rendszert régebbi épületek porózus

aljzatának helyreállítására.

Színes homlokzatvédelem
vízálló bevonattal

A Disamur festék rendszerrel

és a Nisiwa impregnálásokkal az MC

hatékony és vízlepergetô, ugyanakkor

diffúzióképes védekezési megoldást

kínál még a legerôsebb nedvesség-

terhelésnek kitett homlokzatok

esetén is: miközben megakadályozza

a csapóesô behatolását, belülrôl

lehetôvé teszi a pára kiáramlását.

Elônyök

• Vízlepergetô, egyben páradiffúzióra képes rétegbevonat-rendszerek

• Felcsapódó víznek ellenálló lábazatok kloridokkal szembeni védelme

• Függôleges és vízszintes szigetelések összeillesztése egyazon rendszerben

• Gazdaságos feldolgozás, mivel takarékos kézi feldolgozásra is lehetôség van

• Helyreállítás és védelem együtt
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Rendszerszemléletû
értékmegóvás

Idôtakarékos feldolgozás és tartós védelem,
amely minden követelménynek megfelel

és minden terhelésnek ellenáll

Valamennyi Oxal rendszer részben többféleképpen

feldolgozható egyedi termékek áttekinthetô halmazából

áll. Az eredmény: egyszerû tervezhetôség, kevés

különálló termék az építési területen és optimális

gazdaságosság. Részletes mûszaki információk

a mûszaki adatlapokból, a biztonsági adatlapokból,

a részletrajzokból és a feldolgozási útmutatókból

nyerhetôk.

Minden helyreállítási munkához a megfelelô rendszert: az

Oxal termékek receptúráit úgy terveztük, hogy optimális

együttes hatást fejtsenek ki. A rendszer maximális

feldolgozási minôséget ill. a feldolgozás után megbízható,

tartós eredményt garantál. Mindez azt jelenti, hogy

az építész biztonságosan tervezhet, a kivitelezô iparos

gazdaságosan dolgozhatja fel a termékeket, az építtetô

pedig biztos lehet ingatlana hosszú távú értékállóságában.
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Tanácsadás és helyszíni elemzés

A helyreállítási munkák minôségét döntôen befolyásolja a kárelemzés helyessége, amely mérvadó a megfelelô

termékek kiválasztása szempontjából. Készséggel állunk rendelkezésére a fenti feladat megoldásában

és a testreszabott helyreállítási koncepció kidolgozásában.

Az objektum bejárása és az egyes épületrészekbôl

történô mintavételek alapján részletes helyreállítási

koncepciót készítünk az építtetô vagy a tervezô részére,

amelynek gyakorlati megvalósítása biztos alapot

nyújt az érintett épületrész tartós értékmegóvásához.

Az Oxal rendszerekre hangolt koncepció számításba

veszi a helyreállítás valamennyi lépését és az összes

felhasználandó anyagot, ezek együttesen szolgálnak

az informatív tervezés megbízható alapjául.

Amilyen a kárelemzés,
olyan a helyreállítás
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a tervezés biztonsága

 biztos eredmény

idômegtakarítás

gazdaságosság

*Építmények állagmegóvásával és mûemlékvédelemmel foglalkozó tudományos-mûszaki munkaközösség

Kézzelfogható elônyök

tulajdonságok

•fokozott páraáteresztô képesség

•nedvesség- és fagytûrô

•finomvakolat és felület képzô az Oxal minôségi vakolatrendszerhez

•minden belsô és külsô oldali ásványi aljzathoz alkalmazható

•alapozás és tapadóhíd

•egyenletessé teszi az aljzatot

•légzôképes felületet hoz létre

•alapszín: fehér

•igény szerint további árnyalatok

•kis mennyiségben nagy felületre elég

•oldószermentes

•filmképzôdés nélkül hatol be az aljzatba

•használatra kész

•vízlepergetô és csapóesôvel szemben ellenálló

•gyorsan szárad

•mélyen behatol az aljzatba

•ragadásmentesen szárad

•használatra kész

•vízlepergetô és csapóesôvel szemben ellenálló

•szórható és kenhetô

•könnyû feldolgozhatóság

•nagy mennyiségû maradék szárazanyag

•keverés nélkül, közvetlenül feldolgozható

•visszazárható kiszerelés

•könnyû kézi feldolgozhatóság

•nagy mennyiségû maradék szárazanyag

•gyorsított kötési folyamat

•elôkezelô rétegként vagy szigetelôlap ragasztására is alkalmazható

termékrendszer

Disamur Feinputz weiß
diffúzióképes fehér finomvakolat

Disamur IF Grund-W
oldószermentes alapozás

Disamur IF
diffúzióképes szilikongyanta festék
bel- és kültéri alkalmazásra

Nisiwa W-SX
hidrofobizáló hatású szer
homlokzatokra és szívó aljzatokra

Nisiwa SN
vízlepergetô védôimpregnálás
szívó aljzatokra

Nafuflex 1K
egykomponensû bitumenes
vastag réteg

Nafuflex 2K
kétkomponensû bitumenes
vastag réteg

alkalmazás

finomvakolat

festékrendszerek

homlokzatvédelem

bitumenes
szigetelés

termékrendszer

Oxal SPM
záróhabarcs vizes és sótartalmú
aljzaton történô alkalmazáshoz

Oxal BS-V
szulfátokkal szemben maximálisan
ellenálló, fúrt lyukak, üregek
kitöltésére

Oxal HSP
polimer-szilikátbázisú utólagos
vízszintes vízzár kis mértékû
átnedvesedés esetére

Oxal HSP-ME
szilikon mikroemulzió bázisú utólagos
vízszintes vízzár nagy mértékû
átnedvesedés esetére

Oxal DS-HS
erôsen csökkentett páraáteresztô
képességû szigetelôiszap

Oxal DS-Flex
rugalmas szigetelôiszap

Oxal Vorspritzmörtel
tapadó alapvakolat

Oxal Porengrundputz
sótároló és kiegyenlítô pórusos
alapvakolat

Oxal Wertputz
légpórusokban gazdag felújító minôségi
vakolat

alkalmazás

záróhabarcs

cement szuszpenzió
üregek kitöltésére

injektált
vízszintes vízzár

szigetelôiszap

minôségivakolat-
rendszer

tulajdonságok

•1,5 bar nyomásig vízálló

•szulfátokkal szemben fokozottan ellenálló

•csökkentett páraáteresztô képességû

•üreges terek feltöltése és fúrt lyukak lezárása

•szulfátokkal szemben fokozottan ellenálló

•kitûnô folyási tulajdonságai révén nyomás nélkül is feldolgozható

•a kapilláris vezetôképesség optimális kialakításának köszönhetôen
alkalmas az utólagos vízszintes falszigetelésre

•kis mértékû átnedvesedés esetére, kb. 65%-ig

•kapillárszûkítô és hidrofobizáló hatása révén ideális
a kapillárisan felszálló nedvesség ellen

•kis nyomáson injektálható

•optimálisan eloszlik az építôanyag kapilláris pórusrendszerében

•erôsíti a falazat felületét

•nagy mértékû átnedvesedés esetére,kb. 85%-ig

•az erôsen hidrofobizáló hatás révén biztos védelem
a felszálló nedvesség ellen

•rendkívüli penetrációs képessége folytán a legkisebb pórusokba is behatol

•szulfátokkal szemben fokozottan ellenálló

•nedvesség elleni belsô és külsô oldali szigetelés

•negatívoldali vízbehatolás ellen

•tartós vízterhelés esetén

•1,5 bar nyomásig vízálló, DIN 1048-5 sz. szabvány szerint

•repedésáthidaló, DIN 28052-6 sz. szabvány szerint

•alkáli anyagokkal szemben ellenálló, fagytûrô

•nedvesség elleni belsô és külsô oldali szigetelés

•kerámia burkolatokkal együtt is alkalmazható

•1,5 bar nyomásig vízálló, DIN 1048-5 sz. szabvány szerint

•WTA*-tanúsítvány

•megteremti a vakolat és az aljzat közötti kapcsolatot

•szulfátokkal szemben ellenálló

•WTA*-tanúsítvány

•szulfátokkal szemben ellenálló

•nedvesség- és fagyálló tulajdonsága révén belsô és külsô oldali
felhasználásra is alkalmas

•fokozott páraáteresztô képességû, engedi száradni az aljzatot

•WTA*-tanúsítvány

•megakadályozza a penészképzôdést

•fokozott páraáteresztô képességû

•fehér színben is kapható

1312

támogatás a kárelemzéstôl a helyreállítási koncepció megalkotásáig

összehangolt, jól bevált termékrendszerek és teljes körû termékleírások
és feldolgozási útmutatók

rövid feldolgozási idejû termékek és rendszerek

gyorsan és könnyen feldolgozható, azonnal felhasználható termékek
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Hazai referenciák
Állatkert Akvárium, Budapest. Kapilláris nedvesség elleni vízzár Akadémia Bank Center, Budapest. Injektált tömbszigetelés

New York Palota, Budapest. Utólagos pinceszigetelés Szent Anna templom, Szentes. Kapilláris nedvesség elleni vízzár Rödl Villa, Budapest. Vízszintes vízzár Hauer Cukrászda, Budapest. Utólagos pince és falszigetelés

Krausz Palota,
Budapest.
Utólagos pince
és falszigetelés

K &H Bank, Miskolc. Vízszintes vízzárSándor Palota, Budapest. Utólagos szerkezet megerôsítés


