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BEVEZETÉS
Az útmutató alépítmények szigetelésének tervezése és kivitelezése 
céljából készült, miközben a szigeteléshez a FATRA, o.z., Napajedla 
társaság által gyártott szigetelő fóliákat használunk, úgy mint lágyí-
tott polivinilklorid (PVC-P), magas sűrűségű polietilén (PE-HD), módo-
sított poliolefín és szelvényezett fóliákat. 
Az útmutató szerzői arra törekedtek, hogy összefoglaló és egységes 
anyagot állítsanak össze, amely tervező irodák és kivitelező cégek 
számára megkönnyíti a megfelelő szigetelő fólia és kiegészítő ele-
mek kiválasztását, alépítmények földnedvesség, felszín alatti víz és 
talajvíz, bizonyos folyadékok és radon elleni szigetelés tervezése és 
kivitelezése során, továbbá konkrét esetekben a szigetelő bevonat 
legmegfelelőbb szerkezeti megoldását és kivitelezési módját java-
solja. A javasolt szerkezeti megoldások és kivitelezés munkamenete 
az érvényben lévő vonatkozó műszaki szabványoknak megfelelően 
vannak kidolgozva. 
FATRAFOL-H szigetelő rendszert az alábbiakban részletezett szigetelő 
fóliák, kiegészítő- és segédanyagok, elemek, valamint szerkezeti és 
technológiai eljárások határozzák meg, továbbá az útmutatóban leírt 
szigetelő palástok kialakítása, mindez technikusok, szigetelő szak-
munkások számára tartott speciális képzés tárgyát is képezi. 
Jelen útmutató FATRAFOL-H szigetelő rendszer elválaszthatatlan ré-

szét képezi, és elméleti valamint gyakorlati tapasztalatok és ismere-
tek gyűjteménye, a FATRA társaság által gyártott szigetelő fóliákból 
előállított szigetelő rendszer bevizsgálása, tervezése, kivitelezése és 
használata terén szerzett tapasztalatokat tartalmazza, a hatvanas 
évektől kezdődően egészen napjainkig. Az itt leírt követelmények 
tehát megalapozottak és több tíz konkrét alkalmazás során gyakor-
latban igazoltak. Ebből kifolyólag gazdasági, teljesítményi vagy rend-
eletetési érdekkel motivált módosítások nem megengedettek, bármi-
lyen módosítás kizárólag az útmutató kiadója által történt előzetes 
felülvizsgálat és jóváhagyás alapján hajtható végre, annak érdeké-
ben, hogy az ismertetett anyagok szakszerűtlen alkalmazása okozta 
károkat megelőzzük. 

Felmerülő kérdésekre az alábbi elérhetőségeken kap választ: 
FATRA, o.z.
T. Bati 1451
763 61 Napajedla
tel.: 57750 2263, 57750 1111
fax: 57750 2253
e-mail: fatrafol@fatra.cz
internet: http/www.fatra.cz
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FATRAFOL-H szigetelő rendszer kétoldalt beépített, általában egyré-
tegű fóliából álló szigetelő bevonatra alkalmazható, földnedvesség, 
felszín alatti víz, talajvíz, bizonyos folyadékok és radon elleni védelem 
céljára. Minden típusú épület, azaz lakóház, középület, ipari, mezőgaz-
dasági, sport- létesítmény, stb., alépítményei szigetelő bevonatának 
kiképzésére alkalmas. Csaknem minden környezetben használható, 
vagyis különböző fokozatú biológiai és vegyi agresszivitás és  20°C-
tól +40°C-ig terjedő állandó hőmérséklet mellett. FATRAFOL-H rendszer 
univerzális szigetelő rendszer, ami széleskörű alkalmazhatóságán és 
azonos alapon létrehozott anyagok kölcsönös kompatibilitásán alap-
szik, ez lehetővé teszi, hogy különböző épületszakaszokon, az adott 
környezetben legmegfelelőbb és a legjobb tulajdonosságokkal bíró 
szigetelő anyagok kombinálhatók és összekapcsolhatók. 
FATRAFOL-H szigetelő rendszer alapvető anyagai az alábbi alapbázisú 
szigetelő fóliák: 

a) PVC-P
FATRAFOL 803  – építmények szigetelésére agresszív nyomás alatti 
víz és átszivárgó víz ellen, valamint a talajvízbe szivárgó folyadékok 
és lúgok ellen
•EKOPLAST 806 – bizonyos ásványolajtermékek elleni szigetelésre
•STAFOL 914 – földnedvesség elleni szigetelésre

b) PE-HD
• EKOTEN 915 – építmények vízszigetelésére és a talajvízbe szivárgó 

folyadékok, lúgok és ásványolajtermékek elleni, beleértve a benzint 
is, szigetelésre 

c) módosított poliolefínek
• FATRAFOL P 793 – építmények vízszigetelésére, nyomás alatti és 

agresszív víz ellen szintén, és a talajvízbe szivárgó folyadékok és 
lúgok ellen

• FATRAFOL P 917 – az épületek ivóvízzel érintkező részének szige-
telésére

d) szelvényezett fóliák
• TECHNODREN 0815 Z1 – védő és szeparáló réteg, nedvesség és 

radon szellőztetésére 

• TECHNODREN 2015 Z2 – védő és szeparáló réteg, nedvesség és 
radon szellőztetésére 

• TECHNODREN 0815 R1 – nagy radon-kockázat esetén ráadásként 
radon elleni intézkedés

Fenti fóliák felhasználásával készült szigetelő bevonatok egyben na-
gyon jó radonvédelmet is biztosítanak. 
FATRAFOL-H rendszer szigetelő fóliái állandó napsugárzás hatásának 
nem tehetők ki, egyes fóliatípusok ellenálló terjedelmét meghaladó 
vegyi hatásnak sem, valamint 7 Mpa-nál nagyobb mechnaikus nyo-
más és húzás terhének. Továbbá megfelelő szerkezeti megoldással 
korlátozni kell a nyíróerő hatását. 

Jelen szerkezeti és technológiai útmutató a FATRAFOL-H rendszer szi-
getelő fóliáinak és kiegészítő elemeinek tulajdonságain kívül, ezek 
beépítésének technológiai alapszabályait és feltételeit, valamint az 
épület szigetelése tervezésének alapelveit is tartalmazza. Az útmu-
tató a gyártó és kivitelező sokéves tapasztalataiból indul ki, vala-
mint figyelembe veszi a vonatkozó állami szabványokat, úgy mint 
ČSN P 73 0600 „Épületek vízszigetelése – Alapvető rendelkezések“, 
ČSN P 73 0606 „Épületek vízszigetelése – Szigetelő bevonatok – 
Alapvető rendelkezések”, ČSN 73 0601 „Alaprétegből feltörő radon 
elleni védelem“, ČSN 73 1001 „Az épületek alapozása. Alapok alatti 
alaptalaj“, és további vonatkozó műszaki előírásokat. 
FATRAFOL-H rendszer fóliái a 178/1997. számú kormányrendelet és 
az ezt novelizáló 81/1999. számú kormányrendelet által építőipari 
termékekre előírt műszaki követelményeknek megfelelnek, valamint 
a termékekre vonatkozó műszaki követelményekről szóló 22/1997.
számú törvény 13.§ rendelkezése alapján kiállított Megfelelőségi 
Nyilatkozattal rendelkeznek.
 
A Fatra Napajedla cég minőségirányítási rendszerét, a szigetelő fóli-
ák fejlesztése és gyártása vonatkozásában, a Lloyd’s Register Quality 
Assuarance mínősítő szervezet minősítette, az ISO 9001 nemzetközi 
szabvány alapján. Azt, hogy a szigetelő fólia fejlesztése és gyártása a k-
örnyezetre nem káros valamint a fejlesztés és gyártás során a gyártó cég 
betartja az environmentális menedzsment irányelveit az LRQA szervezet 
által, EN ISO 14001 szabvány alapján kiadott bizonyítvány igazolja. 

1.  FATRAFOL-H 
rendszer kiterjedése és felhasználási területe

2.  Víz és egyéb folyadék elleni szegetelés
tervezésének főbb alapelvei 

2.1 Fontos kiindulási adatok
 Hidrometeorológiai intézet tájékoztatása és adatai 
 Vízgazdálkodási szervezetek tájékoztatása 
  Őslakosság tájékoztatása (talajvíz terjedelme és szintje 50 és 100 
évre visszamenőleg, azaz a legmagasabb vízszint megállapítása) 

  Hidrogeológiai vizsgálat (az alaptalaj rétegeinek és talajvíz összeté-
telének, jellegének és tulajdonságának megállapítása) 

 Vízszigetelésre ható hidrofizikai terhelés jellegének megállapítása 
  Alagsor szerkezeti megoldása és anyaghasználat, esetleg padló-
szerkezet megoldása és anyaga, valamint az épület dilatációja 

 Alapárok kivitelezésének megoldása és stabilizálása 
 Szomszédépületek jellege és alapozásának mélysége 

2.2 Vízszigetelésre ható hidrofizikai terhelés 
Az épületek vízterhelésnek vannak kitéve, a víz különféle formá-
ban fordul elő úgy a természetben mint az építkezésen, épületen, 
mértéke függ attól, hogy az épület az ország területén belül hol 
helyezkedik el, milyen terepen épült, az épületnek mi a belső és 
külső rendeltetése, milyen módon épült, stb. 
ČSN P 73 0600 szabvány alapján a víz különböző előfordulási módja 
a természetben és az épületen belül és kívül, a hidrofizikai terhe-
lés bizonyos közös elemeit jellemzik, amelyeket az alábbi kategó-
riákba sorolunk: 
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 víz terhelése gáznemű halmazállapotban (vízgőz)
–  vízgőz levegőben való koncentrációjának következtében keletkezik; 

az anyag szorpciós nedvességében mutatkozik meg 
–  vízgőznek a szerkezet felületére kifejtett különféle parciális nyomá-

sa következtében jön létre, ezt követően diffúzió keletkezik, ami 
a szerkezetben a vízgőz kondenzációjához vezethez 

–  nedves épületszerkezet felületi nedvességének elpárolgásával ke-
letkezik, zárt helyiségekben a beltéri levegő nedvességének növe-
kedésével 

–  vízgőz nyomásának hatására keletkezik, amit a nedves építőanyag 
zárt anyagstruktúrájában vagy szerkezetében a hőmérséklet emel-
kedése idéz elő 

 nedvesség terhelése
–  épületszerkezetre hat a körbevevő pórusos kőzetkörnyezetben 

terjedő víz, vagy az építőanyagban, például a szerkezet felszínéről 
a kapilláris erők hatására terjedő víz, elpárolgással és a kapilláris 
rendszerekben kondenzálódó, éspedig minden irányban, a gravitác-
ióval szembeni irányba is, valamint a réteghatárokon keresztül, így 
nedvesség keletkezik 

–  szerkezet felületi hőmérsékletének harmatpont alá való csökkené-
sének következtében keletkezik 

Megjegyzés: Nedvesség terhelésének intenzitása mindenekelőtt a ned-
vesség forrásának típusától és helyétől, az anyag pórusosságától és 
a víz fizikális tulajdonságától függ. 

 szerkezet felületén lefolyó víz terhelése 
–  függőleges vagy lejtős épületszerkezetre hatást fejt ki, a szerkezet 

felületén a gravitáció következtében végigfolyó, cseppfolyós hal-
mazállapotú víz, ahelyett, hogy az épületszerkezettel bárhol kap-
csolatba lépve felgyülemlene és horizontális összefüggő felszínt 
képezne 

Megjegyzések: A hatást kifejtő víz forrása alapján a hidrofizikai terhe-
lés növekedhet hidrodinamikai befolyás, szélnyomás által, stb., mint 
például esővíz esetén – az esőt hajtó szél hatására, vagy ipari víz 
esetében – irányzott vízsugár következtében. A vízszigetelő szerke-
zet méretezésénél szükségszerű a fenti körülményeket figyelembe 
venni. 

 körbefogó pórusos környezeten átszivárgó víz terhelése 
–  épületszerkezetre hatást fejt ki, gravitáció következtében a körn-

yező pórusos környezeten vagy az épületszerkezet bizonyos részén 
átszivárgó, cseppfolyós halmazállapotú víz, például tetőterasz, pad-
lózat és vizesblokkok csempeburkolatát védő vízszigetelő bevonat 
védő rétegcsoportjain, stb. átszivárgó víz; vízszigetelő szerkezet 
környezetében a víz ideiglenesen egy helyen összegyűlhet és kis 
hidrosztatikus nyomással hathat az épületszerkezetre 

 nyomás alatti víz terhelése 
–  épületszerkezetre cseppfolyós halmazállapotú víz fejt ki hatást, 

meghatározható hidrosztatikus vagy hidrodinamikus nyomással; 
felszín alatt a vízben a nyomás minden irányban terjed, pórusos 
struktúrákban összefüggő hidraulikus felszínt alkot 

 szilárd halmazállapotú víz terhelése 
–  épületszerkezetre vagy a szerkezeten belül, esetleg környezetében 

a víz hó, jég vagy jegesedés formájában hat, cseppfolyós vagy gáz-
nemű halmazállapotát szilárd halmazállapotra váltja.

2.3  FATRAFOL-H rendszerű épületszigetelés tervezésének és kivi-
telezésének irányelvei

2.3.1 Fóliabevonat méretezése hidrofizikai terhelés alapján 
2.3.1.1 Pórusos környezet nedvességének terhelése (talajnedvesség) 
Vízszigetelő rétegcsoportot úgy kell elhelyezni és kivitelezni, hogy min-
den helyen meggátolja az alaptalaj nedvességének átjutását a védett 
épület főfalaira. Ilyen hidrofizikai terhelés esetén 0,6 mm vastagságú 
vízszigetelő fólia alkalmazásával egy rétegű bevonat kivitelezhető, 
amennyiben azonban nem ideiglenes építményről van szó, javasolt 
legalább 0,8 mm vastagságú fólia alkalmazása. Fóliaszigetelést java-
solt egész terjedelemében szintetikus fonalból készült műszaki textíli-
ával mindkét oldalon védeni. 
Szilárd alapot feltételezve, ilyen típusú terhelés esetén, az igényelt 
vízszigetelő hatékonyság, vízhatlan illesztés nélkül, legalább 100 mm 
kölcsönös átfedéssel fektetett vízszigetelő szalaggal is biztosítható. 

2.3.1.2 Szerkezet felületén lefolyó és kőzetközegen átszivárgó víz 
terhelése 
Szükségszerű, hogy a vízszigetelő rétegcsoport kivitelezése és elhe-
lyezése minden helyen meggátolja a védett szerkezet bármilyen érint-
kezését a lefolyó vízzel. Legalább 1,0 mm vastagságú vízszigetelő 
fóliából, egy rétegű bevonatot kell képezni. A beépített fóliabevonatot 
szükséges mindkét oldalról, teljes mértékben, szintetikus fonalból ké-
szült műszaki textíliával védeni. 
Fenti kategóriájú vízszigeteléssel nem lehet számolni olyan helyen, 
ahol a víz szabad elfolyását az épületen kívül nem lehet biztosítani, 
továbbá nem használható olyan környezetben sem, ahol kicsi a talaj 
áteresztőképessége vagy a talaj nem áteresztő, ahol a talaj áteresztő-
képességének együtthatója K kisebb mint 1.10-4 m.s-1.
 
2.3.1.3 Nyomás alatti víz terhelése 
Vízszigetelő rétegcsoport kivitelezése és elhelyezése minden helyen 
meggátolja a védett szerkezet bárminemű érintkezését nyomás alatti 
talajvízzel, és minden átvezetésen, átjárón a nyomás alatti talajvíz be-
jutását a védett helyiségbe. Szükségszerű legalább 1,5 mm vastagsá-
gú vízszigetelő fóliából, jelző réteggel egyrétegű bevonatot készíteni. 
A fóliabevonatot szükséges mindkét oldalról, teljes mértékben, szin-
tetikus fonalból készült műszaki textíliával védeni. 
Vízszigetelés biztonsága legkevesebb 1,5 mm + 1,0 mm vastagságú 
vízszigetelő fóliából előállított, kétrétegű szigetelő bevonat alkalmazá-
sával növelhető, aktív ellenőrző és szanáló rendszer beépítésével (7.11 
bekezdés). Továbbá a vízszigetelés biztonsága mindkét esetben a szi-
getelő bevonat és vízzáró betonszerkezet kombinációjával növelhető.
 
Ezen vízszigetelési kategóriát feltétlen alkalmazni kell: 

  Áteresztő alaptalaj esetében, ha a talajvíz maximális szintje maga-
sabb mint a védett helyiség padlózatának szintje. Nyomás alatti 
víz terhelése esetén szükségszerű, hogy a vízszigetelő bevonat 
felső széle a legmagasabb talajvízszint felett legkevesebb 300 mm 
legyen (biztonsági szakasz). Továbbá a környező terep felett szük-
séges legkevesebb 300 mm magasságban legalább olyan méretű 
vízszigetelő bevonatot kivitelezni, mint a pórusos környezet ned-
vességének terhelése kategóriában. 
  Kicsit áteresztő vagy nem áteresztő alaptalaj esetében (K < 1.10-4 
m.s-1) mindig, akkor is, ha hidrogeológiai feltárás talajvizet nem 
állapított meg, és ha az épületen kívülre, gravitációs vagy kényszer 
vízelfolyást biztosító egyszerű drenázs vagy alagcsövezés nincs 
tervezve. A vízszigetelő bevonat felső széle kell hogy legkevesebb 
300 mm-re legyen a védett objektumot körülvevő rendezett terep 
szintje felett. 
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2.3.2 Szigetelő fólia tervezése a környezet vegyi és korróziós befolyása 
alapján 
FATRAFOL-H rendszer összes szigetelő fóliái, mivel kitűnő vegyi el-
lenálló képességükből eredően, a természetben szokványosan előfor-
duló felszín alatti és felszíni vizekkel szemben ellenállnak, a viz pH 
értékére, agresszivitásának fokozatára és típusára, valamint a vízben 
oldott ásványok mennyiségére való tekintett nélkül, a klasszikus asz-
falt szigetelő anyaggal szemben szigetelő bevonat előállítására meg-
felelőbbek. 
Bizonyos kiemelt fóliatípusok anyagösszetétele a konkrét felhaszná-
lás céljára szabályozott, hogy vegyi szempontból ellenállók legyenek 
abban a környezetben, amely céljára kifejlesztették (FATRAFOL 803 
típusú fólia olyan helyen alkalmazható, ahol állati metabolizmus ter-
mékeivel, anorganikus savakkal, lúgokkal és ezek sóival érintkezik; 
EKOPLAST 806 típusú fólia megfelel, ha nyílt láncú szénhidrogénekkel 
kerül kapcsolatba, úgymint benzin, petróleum, gázolaj, ásványi olajok, 
stb.; EKOTEN 915 ellenáll a szemétlerakatokon előforduló anyagok-
nak, anorganikus savaknak, lúgoknak és ezek sóinak, bizonyos orga-
nikus oldószereknek és kőolajtermékeknek, ide sorolva a benzint, ola-
jokat, stb.). A FATRAFOL 803 és EKOPLAST 806 típusú fóliák vegyi 
ellenálló képességük alapvető áttekintését az I-es számú táblázat fog-
lalja magába, az EKOTEN 915 típusú fólia vegyi ellenálló képességé-

nek áttekintése a II-es számú táblázatban olvasható. A táblázatokban 
felsorolt anyagok listája nem teljes, a leggyakrabban előforduló ve-
gyületekről van szó, amelyekkel szemben az egyes fóliatípusok vegyi 
ellenállósága hosszú távú, korlátozott vagy nem ellenállók. 
Bizonyos alkalmazás céljára javasolt szigetelő anyagok esetén figye-
lembe kell venni, hogy a szigetelő anyag az adott anyaggal nincs-e 
többnyire hosszú távú és állandó kapcsolatban, vagy az adott kör-
nyezetben gyakran előfordulnak az anyag olyan koncentrációban, 
amely már az adott fóliaanyagra nem veszélyes-e. Ezen oknál fogva, 
agresszív környezetbe javasolt minden szigetelés esetén egyedileg 
kell eljárni, meg kell ítélni a szigetelő anyag közvetlen érintkezésé-
nek realitását az adott anyaggal, koncentrált formában, és az anyag 
előfordulásának idejét a szigetelő rétegcsoport területén, továbbá 
a helyi hőmérséklet emelkedésének lehetőségét, például vegyi reak-
ció miatt, ami a szigetelő anyaggal kapcsolatban negatív befolyást 
eredményezhet (hőmérséklet emelkedés következtében általában 
csökken az anyag vegyi ellenálló képessége. Minden vitás esetben, 
vagy, ha a jegyzékben nem szereplő anyag fordul elő, kapcsolatba 
lehet lépni a gyártóval, aki képes az adott esetet megítélni és meg-
felelő megoldást javasolni. Ezen célból elengedhetetlen a szigetelés 
megrendelőjétől bekérni az adott korróziós környezet részletezését és 
vegyi besorolását. 

I-e számú táblázat: FATRAFOL 803 és EKOPLAST 806 típusú fólia, 23°C hőmérséklet melletti, vegyi ellenálló képességének áttekintése 

Korróziós környezet /fóliatípus 803 806
Aszfalt 3 1
Ammónia 1 1
Acetaldehid 3 3
Aceton 3 3
Allilalkohol 2 3
Ammónium-hidroxid 1 1
Anilin 3 3
Benzol 3 3
Benzin 3 1
Bórax 1 1
Bróm 3 3
Butil-acetát 3 3
Ciklohexanon 3 3
Ciklohexanol 3 3
Dibutil-ftalát 3 3
Diklór-etilének 3 3
Kátrány 3 2
Nitrátok 1 1
Nitritek 1 1
Etil-acetát 3 3
Etilalkohol 2 3
Etil-benzol 3 3
Etilén-glikol 2 2
Fenol 3 3
Firnisz 2 2
Fluoridok 1 1
Foszfátok 1 1
Propán-triol 2 2
Heptán 2 1-2
Hexaklór-etán 3 3
Hexametilén-tetramin 1 1
Hydrokinon 1 1
Kálium-hidroxid 1 1
Nátrium-hidroxid 1 1
Klór-benzol 3 3
Klorátok 1 1
Kloridok 1 1
Perklorátok 1 1
Hipokloritok 1 1
Kloroform 3 3

Korróziós környezet /fóliatípus 803 806
Hidrogén-klorid 1 1
Kromátok 1 1
Krezol 3 3
Cianidok 1 1
Citormsav 1 1
Salétromsav 5 %-os 1 2
Salétromsav 40 %-os 2 3
Hidrogén-fluorid 20 %-os 1 1
Hidrogén-klorid 10 %-os 1 1
Hidorgén-klorid konc. 2 2
Krómsav 20 %-os 1 1
Vajsav 2-3 3
Tejsav 2-3 3
Hangyasav 3 3
Ecetsav 10 %-os 1 1
Ecetsav 100 %-os 3 3
Kénsav 60 %-os 1 2
Lenolaj 2 1
Kálium-permanganát 6 %-os 1 1
Metilalkohol 2 3
Ásványi olajok 2 1
Motorolajok 2 1
Karbamid 1 1
Gázolaj 2 1
Nitro-benzol 3 3
Dihidrogén-peroxid 10 %-os 1 1
Petróleum 2 1
Silólé és lúgok 1 1
Szulfátok 1 1
Toluol 3 3
Triklór-etilén 3 3
Fixírsó 1 1
Xilén 3 3

Vegyi ellenálló képesség szintje: 1 – hosszú távon ellenáll
 2 – korlátolt élettartam 
 3 – használhatatlan 
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Korróziós környezet 
Aszfalt 1
Acetaldehid 1
Ecetsavanhidrid 1
Aceton 1
Acetonitril 1
Acetil-klorid 2
Akrilnitril 1
Alkilalkohol 1
Amilacetát 1
Amil-nitrid 2
Anilin 1
Anizol 2
Benzaldehid 1
Benzol 2
Benzin 1
Benzilalkohol 3
Benzil-klorid 2
Bórax 1
Cseppfolyós bróm 3
Nátriumbenzoát 1
Butil-acetát 1
Butilalkohol 1
Butilénglikol 1
Glikolsav butil-észter 1
Ciklohexán 1
Ciklohexanol 1
Ciklohexanon 1
Ceppfolyós és gáznemű ammónia 1
Dekalin 1
Dibutil-éter 2
Dibutil-ftalát 1
Dietil-éter 1-2
o-diklór-benzol 2
p-diklór-benzol 2
Diklóretilén 3
Diizobutil-keton 1
Diizopropil-éter 1-2
Dimetilamin 1
Dimetilformamid 1
Dimetilszulfoxid 1
Dioxán 1
Nitrátok 1
Emulgeálószer 1
Epiklórhidrid 1
Etil-acetát 1
Etilalkohol 1
Etil-benzol 2
Diklóretán 2
Etilén-glikol 1

II-es számú táblázat: PE-HD EKOTEN 915 típusú szigetelő fólia, 20 °C hőmérséklet melletti, vegyi ellenálló képességének áttekintése 

Korróziós környezet
Monoklórecetsav etilészter 1
Fluor 3
Formaldehid 40 %-os 1
Foszfátok 1
Fényképészeti előhívó 1
Furilalkohol 1
Glicerin 1
Glikol 1
Hidrazin-hidrát 1
Nátrium-hidrogénszulfit 1
Kálium-hidroxid 1
Nátrium-hidroxid 1
Cseppfolyós klór 3
Gáznemű klór 2
Klorál-hidrát 1
Klór-benzol 2
Kloridok 1
Szén-tetraklorid 2
Hipokloritok 1
Kloroform 2-3
Hidrogén-klorid 1
Izooktán 1
Izopropil-alkohol 1
Jódtinktúra 1
Timsó 1
Ketonok 1
Krezol 1
Szilikátok 1
Cianidok 1
Benzol-szulfonsav 1
Benzoésav 1
Bórsav 1
Hidrogén-bromid 1
Citromsav 1
Diklórecetsav 1
Hidrogén-nitrát 25 %-os 1
Hidrogén-nitrát 50 %-os 2
Etiléndiamin-tetra-ecetsav 1
Hidrogén-fluorid 70 %-os 1
Fluor kovasav 1
Foszforsav 1
Ftálsav 1
Glikolsav 70 %-os 1
Perklórsav 70 %-os 1
Hidrogén-klorid 1
Klór-szulfonsav 3
Krómsav 80 %-os 1
Aromatikus karboxilsavak 1
Borostyánkősav 50 %-os 1
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II-es számú táblázat – folytatás: PE-HD EKOTEN 915 típusú szigetelő fólia, 20 °C hőmérséklet melletti, vegyi ellenálló képességének 
áttekintése 

Korróziós környezet
Kovasav 1
Hidrogén-cianid 50 %-os 1
Maleinsav 1
Tejsav 1
Zsírsav 1
Vajsav 1
Monoklórecetsav 1
Hangyasav 1
Ecetsav 1
Propionsav 1
Kénsav 0-98 %-os 1
Kénessav 1
Stearínsav 1
Triklórecetsav 90 %-os 1
Borkősav 1
Sóskasav 1
Királyvíz 3
Faggyú 1
Kálium-permanganát 1
Melasz 1
Mentol 1
Metilalkohol 1
Metil-ciklohexán 2
Metilklorid 2
Diklórecetsav-metilészter 1
Monoklórecetsav-metilészter 1
Metil-etil-keton 1
Metil-glikol 1
4-metil-2-pentanol 1
Metoxi-butilalkohol 1
Karbamid 1
Morfolin 1
Gázolaj 1
Naftalin 1
Nitro-benzol 1
o-nitrotoluol 1
Nitró gázok 1
Hidraulikus oalj 1
Kókuszolaj, kukoricaolaj 1
Lenolaj 1
Ásványolaj 1
Motorolaj 1
Paraffinolaj 1
Növényi olaj és állati eredetű olaj 1
Szilikonolaj 1

Korróziós környezet
Terpentinolaj 1-2
Fűtőolaj 1
Transzformátorolaj 1
Orsóolaj 1
Oleum / füstölgő kénsav 3
Gyümölcslevek 1
Difoszfor-pentaoxid 1
Kén-trioxid 3
Kén-dioxid 1
Foszforil-klorid 1
Petroléter 1
Petróleum 1
Dihidrogén-peroxid 1
Sör 1
Poliglikolok 1
Erjedő szilva 1
Propilénglikol 1
Piridin 1
Kőolaj 1
Higany 1
Szulfuril-klorid 3
Szulfátok 1
Tioszulfátok 1
Szulfidok 1
Szénkéneg 2
Dihidrogén-szulfid 1
Tetrabróm-etán 2-3
Tetraklór-etán 1-2
Tetrahidro-furán 1-2
Tetralin 1
Tiofén 2
Tionil-klorid 3
Tributil-foszfát 1
Trietanol-amin 1
Triklór-etilén 2-3
Trikrezil-foszfát 1
Toluol 2
Karbonátok 1
Vazelin 1-2
Méhviasz 1
Tengeri víz 1
p-xilén 2
Zselatin 1

Vegyi ellenálló képesség szintje: 1 – hosszú távon ellenáll
 2 – korlátolt élettartam 
 3 – használhatatlan 
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2.3.3 Szigetelő fóliarétegcsoport módosításának követelményei mecha-
nikus terhelés jellegének alapján 
2.3.3.1 Térfogatváltozások és az épületszerkezetek szomszédos ré-
tegeinek mozgásai okozta terhelés 
A sarkakban, éleken teljesen nem zárható ki a kapcsolódó szerkezet 
hibái, mert ezek általában munkahézagok, tehát olyan helyek, melyek 
szilárdsága és teljes térfogati és strukturális stabilitása legjobban 
függ a műszaki előírásoktól, az emberi tényezőktől, szakmunkások 
képzettségétől és felelősségétől. Ezért, ezeken a helyeken szükséges 
a rendszer biztonságát biztosítani, a szigetelő bevonat megerősítésé-
vel (lásd 5.2.4 bekezdést). 
Kapcsolódó szerkezetek dilatációs hézagaiban a szerkezetek köl-
csönösen eltérő mozgásai egyenesen feltételezhetők vagy várhatók. 
Ezért, itt is szükséges a vízszigetelő bevonatot módosítani (lásd 5.2.8 
bekezdés). 

2.3.3.2 Utólagos építési folyamatok (munkálatok) terhelése 
Fólia vízszigetelő bevonat valójában egyrétegű szigetelés, vastagsá-
ga 1÷2 mm. Ezért szükséges fokozott figyelmet szentelni, utólagos 
munkafolyamatok és technológiák okozta, mechanikus rongálás el-
leni állandó jellegű védelemnek. Gyakorlat bizonyította, hogy ilyen 
értelemben legnagyobb veszélyt az utólagosan kivitelezett vasbe-
tonszerkezetek jelentenek, és az alagsori fal külső oldalán gödörben 
fektetett fóliabevonatok esetén, szigetelő támfal nélkül, az utólagos 
földbetöltés. 

Passzív védelem
A fóliabevonat tömörségének ellenőrzése után és miután a beruházó 
(megrendelő) átvette azt, szükséges a fóliabevonatot azonnal, teljes 
terjedelmében és stabilan befedni: 

   függőleges területeken hátoldali felületet legalább 600 g.m-2 tömegű 
műszaki szintetikus textíliával, színoldali felületet legalább 800 g.m-2

tömegű műszaki szintetikus textíliával, vagy legalább 300 g.m-2 tö-
megű műszaki szintetikus textíliával és szelvényezett fóliával (két 
sor csúszásgátlón keresztül hosszanti száraz átfedés), vagy más 
masszív mechanikus védőeszközzel (védő szigetelő támfal, stb.). 

   vízszintes területeken legalább 300 g.m-2 tömegű műszaki szinteti-
kus textíliával és legalább 50 mm vastagságú cementes habarcs-
réteggel (Ekoten fóliaszigetelés esetén legkevesebb 100 mm), két-
oldalú dilatációval (legtöbb 3x3 m). 

Megjegyzés: Külső oldali védelem módját a betöltő föld jellege és 
földbetöltés módja határozza meg, ezeket az adatokat a vízszigetelés 
védőrétegének tervezése során figyelembe kell venni. 

Aktív védelem
Az átadott szigetelő bevonat állandó felügyeletétnek biztosítása, éspe-
dig az utólagos építési szerkezetek és földbetöltések kivitelezésének 
befejezéséig! Ezen intézkedés leginkább szerelvényezés, zsaluzás és 
az ezt követő betonozás miatt fontos. 
Amennyiben a szigetelő fóliabevonat megrongálódott vagy feltételez-
hető megrongálódása, szükséges azonnali hatállyal erről jegyzőköny-
vet felvenni, beruházó meghatalmazott képviselőjének és a szigetelési 
munka megrendelőjének jelenlétében, akik a jegyzőkönyv tartalmát 
igazolják, valamint a szigetelő bevonat megrongálódott részét azon-
nal ki kell javítani, a bevonat tömörségének megvizsgálása mellett. 

2.4 Bizonyos folyadékok elleni szigetelés kivitelezése 
Az épület, építmény védelme bizonyos folyadékok ellen, valójában 
a vízszigetelés irányelveinek általánosítása és magába foglalja: 
a)  az épületek külső védelmét az építőanyag vagy a terep alaprétege-

iből eredő lúgos hatások ellen
b)  az épületek belső védelmét (technológiai anyagok felszabadulása 

ellen) 
   savak, lúgok és ezek sói
   organikus szénhidrogének (benzin, gázolaj, olajok ...)
   alkohol, ketonok, észterek és ezek vegyületei ellen. 

Folyadékok elleni szigetelés kivitelezése hasonló irányelveken alap-
szik, mint a vízszigetelés, eltérések abból adódnak, hogy olyan szige-
telőanyagot, kisegítő és kiegészítő elemeket kell használni, amelyek 
az adott környezettel szemben vegyi szempontból ellenállóak. (lásd 
a továbbiakban). 

3.  FATRAFOL-H szigetelő rendszer, mint védőrendszer 
az alsó rétegekből eredő radon átszivárgás ellen 

3.1 Radon eredete az alsó rétegekben 
Radon (vegyjele Rn) inert, természetes, színtelen, íztelen, szagta-
lan radioaktív gáz. Az urán – radioaktív bomlási sor egyik terméke. 
Tekintettel arra, hogy az urán minden kőzetben nyomelemként előfor-
dul, a radon gyakorlatilag különböző koncentrációban minden építési 
terület alaptalajában jelen van. Az alsó rétegek kőzetstruktúrájából 
a radon folyamatosan felszabadul és kijut a külső környezetbe, vagy 
a környező (érintkező) vízszintes és függőleges alagsori épületszer-
kezeteken keresztül az épület belső helyiségeibe. Radon, úgy mint 
a többi gáz, kétféle módon terjed: 
a) építőanyag kapiláris struktúráján keresztüli diffúzióval 
b)  épületszerkezetek hézagain, repedésein keresztül légáramlás folytán.
A radon hosszú távú káros hatása az emberi szervezetre már régen 
ismert, de az utóbbi években ez a tény súlyosabbá vált. Tekintettel 
az energiaválságra, az épület fő, kerületi szerkezete és minden eleme 
egyre inkább terjedelmesebb, a fő falakat hőveszteség meggátolása 
miatt egyre gyakrabban szigetelik, és így az átszivárgó radon folya-

matosan jobb feltételeket nyer a hosszú távú felgyülemlésre, az épü-
leten belül egyre magasabb koncentrációt ér el. 

3.2 Jogszabályi követelmények 
Az első jogszabályi rendelkezés, amely megfogalmazta az épület bel-
ső helyiségeibe a radon bejutásának és káros hatásának korlátozásá-
ra vonatkozó követelményeket és kritériumokat, a Cseh Köztársaság 
Egészségügyi Minisztériuma által kiadott 76/1991. számú rendelet 
volt. A Cseh Köztársaság területén 1996. január 1-én hatályba lépett 
az épületek radon elleni védelmének tervezésére és megítélésére vo-
natkozó teljesen új módszertan. Ez a ČSN 73 0601 cseh szabványban 
van meghatározva – „Alsó rétegekből eredő radon elleni épületvéde-
lem“. Az egyértelmű rendelkezéseken kívül, amelyek megmagyaráz-
zák és kategorizálják a radonindex nagyságát és jellegét, az alaptalaj 
és épület tulajdonságainak vonatkozásában, a szabvány új számítási 
elejárást vezet be az épületek radon elleni védelmének tervezésére 
és a radonvédelem különböző módjainak megítélésére vonatkozóan. 
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A 2000. októberében módosított szabvány már tájékoztató áttekin-
tést is tartalmaz, a szigetelő anyagok radon diffúziós együtthatóinak 
D feltüntetésével. 
Az eddigi tapasztalatok és vizsgálatok, mérések eredményei igazol-
ják, hogy az épületek egyik leghatékonyabb radonvédelme, a lágyított 
PVC esetleg poliolefín fóliából összefüggő, gondosan és szakszerűen 
kivitelezett szigetelő bevonat. Ezek az anyagok képesek biztosítani 
mindenekelőtt a ČSN 73 0601 szabványban részletezett egyik leg-
fontosabb követelményt, ami nem más mint a szigetelés olyan nyújt-
hatóságának biztosítása, amely képes az adott alépítmény alapozá-
sának típusára és az adott szerkezetre vonatkozóan a ČSN 73 1001 
szabvány szerinti határos deformációt átvenni. 

3.3 Radon elleni szigetelés tervezése és megítélése 
Radonvédelmi szigetelés tervezésénél elsősorban az Állami Nukleáris 
Biztonsági Hivatal 307/2002 számú rendeletéből kell kiindulni, amely 
a nukleáris védelem biztosításának követelményeit határozza meg, 
többek között előírja, hogy az épület lakóhelyiségeiben új építésű 
házak esetében az átlagos éves radonkoncentráció kisebb kell hogy 
legyen mint a 200 Bq.m-3 irányérték, az épülő épületekre vonatkozó-
an kisebb mint 400 Bq.m-3 irányérték. 
Kiszámítási módszertan, amelyet a fentiekben részletezett és 1996. 
év elejétől érvényben lévő ČSN 73 0601 szabvány ír elő, szigetelő 
fóliabevonatokra vonatkozóan, a kiválasztott fóliatípus minimálisan 
szükséges vastagságának megállapításán alapszik, éspedig a körn-
yezet és a tervezett vagy felmért épület tulajdonságainak, pontosan 
és kötelezően meghatározott, a kiszámításhoz szükséges, értékein. 
Az 1996. év első felében ebben a tárgykörben kifejlesztettek egy 
speciális software-t, segítségével személyi számítógépen nagyon 

gyorsan elkészíthető a kiválasztott fólia minimális vastagságára vo-
natkozó javaslat, esetleg vélemény. Ennek azonban elengedhetetlen 
feltétele, beszerezni a belépő értékeket, ezek az alábbiak: 

  Radon koncentráció az alaprétegben Cs [kBq.m-3]
  Alapréteg áteresztő képessége
  Radon diffúziós együttható értéke a szigetelésben D [m2.s-1]
  Objektum típusa (alápincézett, nem alápincézett)
  Levegőcsere a helyiségben n [l.hod-1]
  Értékelendő helyiség térfogata Vk [m3]
  Vízszintes érintkező terület Ap [m2]
  Függőleges érintkező terület As [m2]

3.3.1 Radon diffúziós együttható „D“ a választott fóliában
Radon diffúziós együttható a szigetelésben anyagállandó, 
radonterjedés megakadályozására alkalmazott fólia védő tulajdon-
ságairól beszél, és az anyag képességének mértékét jelzi. A PVC-P 
és PE-HD anyagok köztudottan nagyon alacsony szinten eresztik át 
a radont, szerkezeti építőanyagokkal összehasonlítva gyakorlatilag 
radont nem áteresztő anyagokról beszélünk. Ez a tulajdonságuk 
a FATRAFOL-H szigetelő rendszeren belül alkalmazott szigetelő fóliák-
ban többszörösen biztosított, többrétegű struktúrájukkal, és ez kizárja 
az anyag egész vastagságán áthaladó láncszerű defektusokat, a fól-
iaszigetelés bármelyik helyén. 
Az alépítmények szigetelésére használt FATRAFOL-H rendszer szige-
telő fóliáit a ČVUT Praha mellett működő 1048 OL 124 számú akk-
reditált Zkušební laboratoře (Vizsgálati laboratórium) bevizsgálta és 
diffúziós tulajdonságukat K124/02/95 módszertan alapján állapította 
meg, ezt a vizsgálati jegyzőkönyvek dokumentálják – lásd a III-as 
számú táblázatot. 

III-as számú táblázat: kiválasztott szigetelőanyag radon diffúziós együtthatója

Fóliatípus Diffúziós együttható „D“ [m2.s-1] K 124 laboratórium 
Vizsgálati jegyzőkönyv sík területen illesztésen 

FATRAFOL 803 7,0.10-12 10.10-12  124201/95 szám

EKOPLAST 806 5,2.10-12 4,2.10-12  124208/95 szám

STAFOL 914 7,3.10-12 5,1.10-12  124212/97 szám

EKOTEN 915 3,8.10-12 2,7.10-12  124210/95 szám

FATRAFOL P 793 7,5.10-11 6,6.10-11  124212/97 szám

Megjegyzés: A táblázatban látható adatok mért értékek, a számítási programokban előre beállított számítási értékek elhanyagolható mérték-
ben eltérhetnek (számolnak a mérési hibákkal). 

3.3.2 Radon koncentráció az alaprétegben és az alaptalaj gázáteresztő 
besorolása 
Radonkoncentráció az alaprétegben (vagy a radon térfogati aktivitása 
a talaj levegőjében) - kBq.m-3 és az alaptalaj gázáteresztő képessé-

gének besorolása (az alap alaprétegei) együttesen határozzák meg 
a radonindex kategóriát (korábban radonkockázat), lásd a IV-es szá-
mú táblázatot. 

IV-es számú táblázat: Telek radonindex kategóriái 

Radonindex Radonkoncentráció az alaprétegben [kBq.m-3]

Magas > 100 > 70 > 30

Közepes 30 – 100 20 - 70 10 - 30

Alacsony < 30 < 20 < 10

Alapréteg áteresztő képessége alacsony közepes magas

A számításhoz elengedhetetlen további két értéket mindig az építési területen folytatott radonkutatás határozza meg. 
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3.3.3 Az épület kritikus – megítélendő helyiségeinek kiválasztása 
A megítélésre kerülő helyiség kiválasztása szükségszerű, hogy 
a számítást végző és a megrendelő együttműködésének eredménye 
legyen. A kiválasztott helyiség (vagy helyiségek) a radon előfordulása 
és hatása szempontjából, az épületen belüli elhelyezkedéséből és ren-
deltetésének jellegéből adódóan a legkockázatosabb legyen. Ez azt 
jelenti, hogy falai és padlózata minél nagyobb területen érintkezzen 
az alapréteggel (általában alagsori helyiségek az épület sarkában) és 
rendeltetését nézve un. „lakóhelyiség” (nappali szoba vagy konyha, 
valamint olyan helyiség, ahol az itt tartózkodó összes ember együttes 
tartózkodási ideje éves szinten több mint 1000 óra). 
Utolsó fontos szempont a megítélendő kritikus helyiség kiválasztá-
sánál a szellőztetés az előírt (vagy tényleges) intenzitása, azaz a hel-
yiség levegőcseréjének szorzója egy óra alatt. 
Fenti módon kiválasztott „kritikus helyiség” geometriai paramétereit 
ültetjük be a számításba, azaz az érintkező felület területe és a hel-
yiség térfogata. 

3.3.4 Számítások és összegzés 
A kiválasztott fóliaanyag szükséges minimális vastagságának kiszá-
mítása ezek után már a számítógép és a megfelelő software segítsé-
gével gyorsan és problémamentesen zajlik. 
A szabvány követelménye a radonvédelmi fóliabevonat kivitelezésé-
re vonatkozóan lényegében megegyezik az ilyen szigetelő bevonatra 
érvényes követelményekkel, amikor annak rendeltetése vízszigetelés 
(mivel a fólia ugyanakkor kitűnő vízszigetelő anyag is). Az eddigi ta-
pasztalatok igazolják, hogy közepes radonindex esetéig a vízszigetel-
ő fóliabevonat, egyben a radonvédelmi funkciót is betölti, az építési 
terület és épület adott radonterhelésére vonatkoztatva többszörösen 
túlméretezve. 

4. Anyagok
Lágyított polivinilkloridból és poliolefínből előállított fóliák alkalmazá-
sa szigetelő bevonatként, az épületek, építmények védelme céljából, 
víz vagy az alaprétegből feltörő radon ellen és fordítva, megakadályoz-
va a káros anyagok környezetbe való jutását, ma már hagyományos 
megoldásnak számít. Nagy előnynek számít, hogy az évek során kifej-
lesztettek, módosítottak, gyakorlatban bevizsgáltak egy egész szige-
telő rendszert, a fóliákon kívül egy egész sor segédeszközt és kiegé-
szítő terméket, mint például térrészletek tömítésére szolgáló idomok. 
Problémát nem jelent a szigetelés áteresztését megfelelő tömörségre 
kiképezni és további részleteket kidolgozni. 
FATRAFOL-H szigetelő rendszert alkotó anyagokat alábbiak szerint 
osztjuk fel:

    SZIGETELŐ FÓLIÁK (domináló tömítő funkciója a szigetelő bevo-
nat sík területén van)

   KIEGÉSZÍTŐ SZIGETELŐ ANYAGOK (szigetelő bevonat bizonyos 
részleteinek tömítésére)

   SEGÉDANYAGOK (befogó és védő elemek, drenázs és szellőztető 
rétegek)

További szövegbe foglalt konkrét anyagokat az adott célra speciálisan 
kifejlesztették és gyártják, vagy eredetileg más rendeltetésre szánt 
anyagok közül gondosan kiválasztották. A FATRAFOL-H rendszer al-
kalmazásánál a szigetelő anyagok más anyaggal nem válthatók ki, 
míg a többi anyag esetében megengedett esetlegesen más hasonló 
tulajdonságú termékek használata. 

4.1 Szigetelő fóliák
4.1.1 PVC-P szigetelő fóliák
Az alábbi fóliákat hengerelés, kasírozás és igény szerinti méretre vá-
gás technológiával gyártották. Az alépítmények szigetelésére alkal-
mas alapvető anyagai közé tartoznak az alábbi fóliatípusok: 

   FATRAFOL 803
   EKOPLAST 806
   STAFOL 914

Az alépítmények szigetelésénél érvényesülő hasznos tulajdonságaik 
közül az alábbiak sorolhatók fel: 

   magas szilárdság és nyúlás
   állandó nyomószilárdság 
   kitűnő heggeszthetőség 
   agresszív talajvízzel szemben jó állóképesség

   rugalmasság és hajlíthatóság hidegen 
   növényi gyökerek átnövésével szemben jó állóképesség
   épületülepedés esetén mechanikus terhelésnek ellenálló
   részletek tökéletes kivitelezésének lehetősége 
   perforációval szemben kitűnő állóképesség 
   hatékony radon elleni védelem
   egészségügyi szempontból és környezetre nem ártalmas
   rendeltetésszerű megbízhatóság és hosszú élettartam

4.1.1.1 PVC-P FATRAFOL 803 vízszigetelő fóliák
Hengerelt és kasírozott homogén fólia. 
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 PND 5-269-97
  Minőségi bizonyítványt kiadta: CSI a.s. Praha, 178/1997. számú 

kormányrendelet és későbbi módosításai alapján
Szín:
  barna (standard változat), sárgás vörös (jelző rétegű változat), 

átlátszó tejszínű (pótfólia FATRAFOL 801) és kékes vörös (alag-
útfólia) FATRAFOL 803/T

Gyártott méretek:
  lásd az V-ös számú táblázatot 
Tulajdonságok:
 lásd a VII-es számú táblázatot 
Csomagolás:
  A fólia papírhengerre van tekerve és megfelelően csomagolva. 

Becsomagolt tekercsek raklapokra rakva. Raklapok visszatérő 
raklapok. Egy raklapon a tekercsek számát és fólia mennyiségét 
lásd az V-ös számú táblázatban. 

Alkalmazható:
  Tekintettel arra, hogy kitűnő vegyi ellenálló képességgel bír, csak-

nem mindegyik anorganikus savval, lúggal és ezek sóival szem-
ben, mindenekelőtt épületek földfeletti és alépítmények szigete-
lésére alkalmas, agresszív nyomás alatti és beszivárgó víz ellen, 
továbbá mint szigetelő rendszerek szigetelő rétege folyadékok és 
lúgok talajvízbe jutásának meggátolására alkalmas. Mivel nagyon 
alacsony mértékben ereszti át a radont és tökéletes gázálló il-
lesztés készítésének lehetőségét adja, a fólia egyben radon elleni 
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védelmet is biztosít. Továbbá alkalmas alagutak, földtartályok, 
gödrök, mezőgazdasági építmények, vízművek és ipari termék-
tároló szigetelésére, vegyi alkalmassága megfelel a gyártó által 
garantált ellenálló képességnek. 

4.1.1.2 PVC-P EKOPLAST 806 szigetelő fóliák
Hengerelt és kasírozott homogén fólia. 
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció: 
 PND 5-096-96
  Minőségi bizonyítványt kiadta: CSI a.s. Praha, 178/1997. számú 

kormányrendelet és későbbi módosításai alapján
Szín:
 sötét szürke
Gyártott méretek:
 lásd a VI-os számú táblázatot 
Tulajdonságok:
 lásd a VII-es számú táblázatot 
Csomagolás:
  A fólia papírhengerre van tekerve és megfelelően csomagolva. 

Becsomagolt tekercsek raklapokra rakva. Raklapok visszatérő 
raklapok. Egy raklapon a tekercsek számát és fólia mennyiségét 
lásd az VI-os számú táblázatban. 

Alkalmazható:
  A fólia szerkezeti szigetelő palástok részeként alkalmas kőolaj-

származékok mozgatására és ideiglenes raktározására szol-
gáló épületek szigetelésére, ezek talajvízbe és felszíni vizekbe 
jutásának meggátolására. Jól viseli a bitumeneket és vegyi 
szempontból a nyílt láncú szénhidrogén, a benzint is beleértve, 
többségének ellenáll. Alkalmas például anyagmozgatásra szol-
gáló területek, felfogó gödrök szigetelésére, benzin, petróleum, 
gázolajok, fűtőolaj elszivárgásának megakadályozására. A fólia 

felső bevonatrétegként nem használható, kőolajtermékek hosszú 
távú raktározására szolgáló helyek szigetelésére sem. Szigetelő 
rendszeren belül radon-védelmi és vízszigetelő funkciója is lehet. 

4.1.1.3 PVC-P STAFOL 914 szigetelő fóliák
Hengerelt homogén fólia. 
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 PND 5-281-99
  Minőségi bizonyítványt kiadta: CSI a.s. Praha, 178/1997. számú 

kormányrendelet és későbbi módosításai alapján
Szín:
 nem szokványos vörös
Gyártott méretek:
 lásd a VI-os számú táblázatot 
Tulajdonságok:
 lásd a VII-es számú táblázatot 
Csomagolás:
  A fólia papírhengerre van tekerve és megfelelően csomagolva. 

Becsomagolt tekercsek raklapokra rakva. Raklapok visszatérő 
raklapok. Egy raklapon a tekercsek számát és fólia mennyiségét 
lásd az VI-os számú táblázatban. 

Alkalmazható:
  A fólia elsősorban épületek földnedvesség elleni szigetelésére 

alkalmas. Alkalmazható például ipari létesítmények, üzletterek 
és raktárterek padlózatának szigetelésére. Továbbá használható 
főfalakon felkúszó nedvesség elleni szigetelésre, úgy új épületek 
mint régi épületek vízszigetelése során, nagyon agresszív kör-
nyezetben (anorganikus savak, lúgok és ezek sóinak előfordu-
lása) a padlószerkezetben mint védő vagy szeparáló réteg, stb. 
Fóliaszalagokból összehegesztett egész területet befedő vízszige-
telő bevonat hatékony radon elleni védelmet is nyújt. 

V-ös számú táblázat: FATRAFOL 803 vízszigetelő fólia alapvető adatai

Tulajdonság
Mérték-
egység

Fóliatípus

FATRAFOL 803/T FATRAFOL 803

Vastagság mm 2,0 3,0 0,6 1,0 1,5 2,0

Szélesség mm 1300 1300 1300 1300 1300 1200

Tekercsbe tekerve *)
m 15 10 50 (300) 30 (200) 20 (130) 15

m2 19,5 13 65 (390) 39 (260) 26 (169) 18

Négyzetmétersúly kg.m-2 2,66 3,99 0,76 1,27 1,90 2,54

Tekercsek 
száma a
Raklapon

Blokk ks 19 19

Piramis ks 15 15

Nagy cso-
magolás

ks 3 3

Teli
Raklap
Tömege

Blokk kg cca 1000 cca 950 cca 880

Piramis kg cca 780 cca 750 cca 700

Nagy cso-
magolás

kg – Cca 1000 –

Felső réteg színe világos kék barna barna, átlátszó tejszín, sárga

*) Zárójelben a nagy csomagolású tekercseken lévő fólia mennyisége olvasható. 
**)  FATRAFOL 803/T fólia esetében a tekercsre tekert fólia hossza a vevő igényei szerinti, az alagút szigetelendő részének tényleges kerülete 

alapján.
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VI-os számú táblázat: EKOPLAST 806 és STAFOL 914 szigetelő fólia alapvető adatai

Tulajdonság
Mérték-
egység

Fóliatípus

EKOPLAST 806 STAFOL 914

Vastagság Mm 0,60 1,0 1,5 0,6 0,8

Szélesség Mm 1300 1300 1300 1300 (1200) 1300 (1200)

Tekercsbe tekerve
M 50 30 20 50 35

m2 65 39 26 65 (60) 45,5 (42)

Négyzetmétersúly kg.m-2 0,77 1,29 1,93 0,77 1,02

Tekercsek száma
A raklapon

Blokk Ks 19 19 19

Piramis Ks 15 15 15

Teli raklap
Tömege

Blokk Kg cca 980 980 (900) 900 (830)

Piramis Kg cca 780 780 (720) 710 (660)

Szín sötét szürke nem szokványos vörös

VII-es számú táblázat: FATRAFOL 803, EKOPLAST 806 és STAFOL 914 fóliák tulajdonságai

Tulajdonság Mérték-egység
Állami vizsgálati intézet által mért értékek 

fóliatípusokra lebontva Szabvány
803 806 914

Szakítószilárdság határa 
szakadásnál

Mpa
P 19,1
N 17,3

P 20,7
N 19,1

P 22,0
N 18,6

ČSN EN ISO 
527-1

Viszonylagos nyúlás szakadás 
esetén

%
P 366
N 359

P 386
N 438

P 366
N 340

ČSN EN ISO 
527-1

Méretállandsóság (80 °C, 6 óra) %
P -0,62
N +0,64

P -0,17
N -0,48

P -3,25
N +0,94

ČSN 64 0610

Keménység 23 °C mellett, 3 s Sh A 85 ± 3 84 ± 3 85 ± 5 ČSN EN ISO 868 

Vízfelszívó képesség vízben 
(7 nap - 23 °C)

[%] 0,21 0,63 0,43 ČSN EN ISO 62

Mért hő [J.kg-1.K-1] 1460

Hővezető képesség együtthatója λ [W.m-1.K-1] 0,145

Túlnyomás szilárdság – megfelel
ČSN 64 6223 

čl. 18

Hajlíthatóság hidegen (-20 °C) – repedésmentes
ČSN 64 6223 

čl. 20

Növényi gyökerek elleni elenálló 
képesség

– nem nőnek át
ČSN 64 6223 

čl. 21

Perforációállóság – Megfelel
ČSN 64 6223 

čl. 26

Gyúlékonysági fokozat – C2 C1 C2 ČSN 73 0823

Vízgőz diffúzió ellenállás száma μ 1 7 500 – – ČSN 64 6223

Radon diffúziós együttható D m2.s-1 7,0.10-12 5,2.10-12 13.10-12 K124/02/95 
módszertan

Fektetés hőmérsékleti tartománya °C -5 až +40 +5 až +40 0 až +40

Rendeltetési hőmérsékleti
tartomány

°C -20 až +40

Maximálisan megengedett 
nyomóterhelés

[MPa] 7

P – fóliagyártás hosszanti iránya 
N –fóliagyártás irányára merőlegesen
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4.1.2 Poliolefín szigetelő fólia
4.1.2.1 PE-HD szigetelő fólia 
PE-HD fóliát préselési technológiával gyártják, utólagos méretka-
librálással és felületkezelése háromhengeres vasalással történik. 
Alépítmények szigetelésére alkalmas anyagot a Fatra gyár EKOTEN 
üzleti néven gyártja. 
PE-HD fólia, alépítmények szigetelésénél érvényesülő, hasznos tulaj-
donságai közül az alábbiak sorolhatók fel: 

  kitűnő vegyi ellenálló képesség, az anorganikus és organikus 
anyagokkal szemben, beleértve a kőolajszármazékokat is 

  ellenáll az agresszív talajvíz hatásának
  extrém ellenálló képesség a talajban lévő mikroorganizmusokkal 
szemben 

  rugalmasság és hajlíthatóság hidegen 
  ellenáll a növényi gyökerek átnövésének
  hatékony radon elleni védelem 
  egészségügyi szempontból nem káros és környezetbarát 
  rendeltetésszerű megbízhatóság és hosszú élettartam

4.1.2.1.1 PE-HD EKOTEN 915 szigetelő fólia 
Préselt homogén fólia.
Gyártó:
FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció: 
 ND 5-311-96
  Minőségi bizonyítványt kiadta: CSI a.s. Praha, 178/1997. számú 

kormányrendelet és későbbi módosításai alapján
Szín:
 vörös 
Gyártott méretek:
 lásd a VIII-as számú táblázatot 
Tulajdonságok:
 lásd a IX-es számú táblázatot 
Csomagolás:
  A fólia papírhengerre van tekerve és megfelelően csomagolva. 

Becsomagolt tekercsek raklapokra rakva. Raklapok visszatérő 
raklapok. Egy raklapon a tekercsek számát és fólia mennyiségét 
lásd a VIII-as számú táblázatban. 

Alkalmazható:
 A fólia alkalmas:
  – hulladéklerakat és agresszív folyadékokat felfogó gödrök szige-

telésére
  – anyagmozgató területek, felfogó gödrök szigetelésére kőolaj-

származékok, a benzint is beleértve, kiszivárgása ellen
  – alépítmények nedvesség elleni szigetelésére, vízszigetelésre, 

nyomás alalti víz elleni és radon elleni védelemre 
Az alkalmazott fólia folyadékok elleni szigetelésen kívül radon elleni 
védelmet is biztosít. 

4.1.2.2 Módosított poliolefín szigetelő fólia
Módosított típusú poliolefín fóliákat hasonló technológiával gyártják 
mint a PVC-P fóliákat, azaz vékony hengerelt fóliák kasírozásával. 
Speciális anyagbázis lehetővé teszi az egyszerű alkalmazási módot, 
a PVC-P fóliák esetében használt, ismert eljárást. A Fatra gyártó cég 
FATRAFOL P kereskedelmi néven forgalmazza. 
FATRAFOL P fóliát hasonlóan mint a FATRAFOL-H rendszer többi fóliáit, 
nem lehet olyan helyen alkalmazni, ahol UV sugárzásnak van kitéve. 
Az anyag alapvető előnyei közé tartoznak az alábbiak: 

  egyszerű alkalmazás, a FATRAFOL-H rendszer PVC-P fóliára vonat-
kozó ismert eljárás alapján

  kitűnően feldolgozható és hajlítható alacsony hőmérséklet mellett
  jól hegeszthető forró levegővel, részletek egyszerű kidolgozása 
  állandó rugalmasság és hajlíthatóság egész élettartama alatt
  nagy fagyállóság és hidegen hajlításnál ellenálló

  kitűnő méretállandóság
  jó vegyi ellenálló képesség anorganikus savak, lúgok és ezek sói 
ellen 
  elviseli a könnyített polisztirolt 
  egészségügyi szempontból nem káros és környezetbarát
  megbízható és magas élettartam 

4.1.2.2.1 FATRAFOL P 793 vízszigetelő fólia 
Hengerelt és kasírozott fólia.
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 PND 5-267-97
Minőségi bizonyítványt kiadta:
  CSI a.s. Praha, 178/1997. számú kormányrendelet és későbbi 

módosításai alapján
Szín:
 vörös
Gyártott méretek:
 lásd a VII-es számú táblázatot 
Tulajdonságok:
 lásd a IX-es számú táblázatot 
Csomagolás:
  A fólia papírhengerre van tekerve és megfelelően csomagolva. 

Becsomagolt tekercsek raklapokra rakva. Raklapok visszatérő 
raklapok. Egy raklapon a tekercsek számát és fólia mennyiségét 
lásd a VII-es számú táblázatban. 

Alkalmazható:
  A fólia mindenekelőtt felszíni épületek és alépítmények földned-

vesség, felszín alatti és talajvíz elleni szigetelésre alkalmas, ide 
sorolva a nyomás alatti vizet és az agresszív vizet is, továbbá szi-
getelő rendszereken belül mint szigetelő réteg, folyadékok és lú-
gok talajvízbe jutásának meggátolására is használható. Beépített 
fólia radon elleni védelem is. 

4.1.2.2.2 FATRAFOL P 917 vízszigetelő fólia 
Hengerelt és kasírozott fólia.
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 PND 5-283-99
  Minőségi bizonyítványt kiadta: CSI a.s. Praha, 178/1997. szá-

mú kormányrendelet és későbbi módosításai alapján, Cseh 
Köztársaság Országos Tisztiorvosi Szolgálatának 

 Zn. HEM-3214-2.5.00/19298. számú Határozata 
Szín:
 világos kék 
Gyártott méretek:
 lásd a VII-es számú táblázatot 
Tulajdonságok:
 lásd a IX-es számú táblázatot 
Csomagolás:
  A fólia papírhengerre van tekerve és megfelelően csomagolva. 

Becsomagolt tekercsek raklapokra rakva. Raklapok visszatérő 
raklapok. Egy raklapon a tekercsek számát és fólia mennyiségét 
lásd a VII-es számú táblázatban. 

Alkalmazható:
  A fólia elsősorban az épület azon részeinek szigetelésére elő-

irányzott, amelyek ivóvízzel kapcsolatba kerülnek. Alkalmas 
fedett épületek szigetelésére, úgy mint víztározó, földtartályok, 
tárolók, stb. Egészségvédelemről szóló 20/1966. számú törvény 
4.§ rendelkezése és egészséges életkörülmények biztosításáról 
és védelméről szóló 45/1966. számú rendelet alapján a fólia 
megfelel ivóvízzel való érintkezés követelményeinek. 
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VII-es számú táblázat: EKOTEN 915, FATRAFOL P 793 és FATRAFOL P 917 fóliák alapvető adatai

Tulajdonság
Mérték-
egység

Fóliatípus

EKOTEN 915
EKOTEN 

915/S **)
FATRAFOL P 793

FATRAFOL 
P 917

Vastagság mm 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 1,5 1,5

Szélesség mm 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Tekercsbe tekerve *)
m 50 50 (130) 50 (100) 50 30 20 20

m2 65 65 (169) 65 (130) 65 39 26 26

Négyzetmétersúly kg.m-2 1,05 1,57 2,10 2,14 1,22 1,83 1,80

Tekercsek száma 
a raklapon

Kis 
csomagolás

ks 10 6 6 – 19 blokk; 15 piramis

Nagy 
csomagolás

ks – 3 3 3 –

Tömeg

Teli raklapok

Kis 
csomagolás

kg cca 700 cca 630 cca 830 – cca 920 blokk; 720 piramis

Nagy 
csomagolás

kg – cca 810 cca 830 cca 430 –

*)  Zárójelben nagy csomagolás esetén a tekercsen lévő fólia hossza van feltüntetve.
**)  Mindkét oldalon mintázott fólia elsősorban hulladéklerakat lejtőinek szigetelésére szolgál. 

VIII-as számú táblázat: EKOTEN 915 fólia garantált tulajdonságai
Tulajdonság Mérték-egység Érték Szabvány

Szakítószilárdság határa szakadásnál, legkisebb Mpa 24 ČSN EN ISO 527-1

Viszonylagos nyúlás szakadás esetén, legkevesebb % 650 ČSN EN ISO 527-1

Csúszáshatár húzás közben, legkisebb Mpa 15 ČSN EN ISO 527-1

Viszonylagos nyúlás csúszáshatáron, legkisebb % 8 ČSN EN ISO 527-1

Méretállandóság (80 °C, 6 óra) % ± 1,0 ČSN 64 0610

Vízfelszívó képesség vízben (7 nap – 23 °C) [%] 0,09 ČSN EN ISO 62

Mért hő [J.kg-1.K-1] 1550

Hővezető képesség együtthatója [W.m-1.K-1] 0,74

Túlnyomás szilárdság – megfelel ČSN 64 6223 čl. 18

Radon diffúziós együttható m2.s-1 3,8.10-12 K124/02/95 módszertan

Maximálisan megengedett nyomóterhelés Mpa 7

Rendeltetési hőmérsékleti tartomány °C -40 až +70

IX-es számú táblázat: FATRAFOL P 793 és FATRAFOL P 917 fólia tulajdonságai 

Tulajdonság Mérték-egység
Fóliatípus 

Szabvány
FATRAFOL P 793 FATRAFOL P 917

Szakítószilárdság határa szakadásnál MPa
P 22,9
N 18,5

P 13,5
N 13,8

ČSN EN ISO 527-1

Viszonylagos nyúlás szakadás esetén %
P 753
N 703

P 655
N 682

ČSN EN ISO 527-1

Méretállandóság (80 °C, 6 hodin) %
P -0,44
N +0,01

P -0,82
N -0,09

ČSN 64 0610

Túlnyomás szilárdság – megfelel ČSN 64 6223 čl. 18

Vízfelszívó képesség vízben 
(7 nap - 23 °C)

% 0,22 0,06 ČSN EN ISO 62

Hővezető képesség együtthatója W.m-1.K-1 0,357

Hajlíthatóság hidegben (-40 °C) – repedésmentes ČSN 64 6223 čl. 20

Növényi gyökerek átnövése szembeni állóképes-
ség

– nem nőnek át ČSN 64 6223 čl. 21
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Perforációállóság – megfelel ČSN 64 6223 čl. 26

Radon diffúziós együttható D M2.s-1 7,5.10-11 –
Metodika K124/02/

95

Fektetés hőmérsékleti tartománya °C -5 až +40

Rendeltetési hőmérséklet tartomány °C -40 až +40

Maximálisan megengedett nyomóterhelés MPa 7

4.1.3 Védő és drenázs fólia 
4.1.3.1 TECHNODREN 0815 Z1 és 2015 Z2 profil fólia 
TECHNODREN 0815 Z1 és TECHNODREN 2015 Z2 fóliák speciális 
kemény műanyag profil fóliák. Szürke színben gyártják. 
Gyártó:
 Fatra, o.z.
Dokumentáció:
 PND 72-460-95
Szín:
 szürke
Gyártott méretek:
 lásd a X-es számú táblázatot

Tulajdonságok:
 lásd a XI-es számú táblázatot 
Csomagolás:
 A fólia tekercsekbe van tekerve. 
Felhasználási terület:
 alkalmas mindenekelőtt mint:

  szellőztető réteg, az alagsori falak külső területéről való nedves-
ség-elvezetésre 
  elválasztó fólia, nagyon nedves padlózat és falak szanálásánál 
  vízszigetelő bevonat védő, szellőztető és drenázs rétege 

4.1.3.2 TECHNODREN 0815 R1 profil fólia 
TECHNODREN 0815 R1 speciális profil fólia kemény műanyagból, izo-
butil-kaucsuk kittel kezelve, így gátolja a radon terjedését az illeszté-
seken keresztül. Szürke színben gyártják. 
Gyártó:
 Fatra, o.z.
Dokumentáció:
 PND 72-460-99
Szín:
 szürke
Gyártott méretek:
 lásd a X-es számú táblázatot 
Tulajdonságok:
 lásd a XI-es számú táblázatot 
Csomagolás:
 A fólia tekercsbe van tekerve.
Felhasználási terület:
 A fólia mindenekelőtt alkalmas mint:

  szellőztető réteg, az alagsori falak külső területéről való nedves-
ség-elvezetésre 

  elválasztó fólia, nagyon nedves padlózat és falak szanálásánál 
  vízszigetelő bevonat védő, szellőztető és drenázs rétege, nagy ra-
don kockázat esetén kiegészítő radon elleni védelmet is ellát 

A fólián a második sorban formázott csomók vannak, ragasztós kitt 
hozzáadásával, ezek szélessége 9 mm és vastagsága 2 mm, egyes 
formátumok légmentes kötését biztosítják, és porvédelem miatt 
szilikonpapírral vannak befedve. 

4.2 Kiegészítő szigetelő anyagok
Szigetelő rendszer kiegészítő elemeiről van szó, ezek alkalmazása 
elősegíti, hogy bizonyos részletekben is a szigetelőpalást tökéletes 
tömörségét tudjunk kialakítani. Ide tartoznak a fóliából sajtolt idomok, 
a térrészletek kidolgozására (kúp, hullámprofil, sarokelem), fóliából 
kivágott síkelemek (folt, körgyűrű) és a fóliához nagyon jól tapadó 
folyékony tömörítő anyagok. 
Az alapvető kiegészítő anyagok a FATRA, o.z. Napajedla társa-
ság által gyártott szigetelő fóliák egyes típusaiból készülnek. 
Ezért garantált a kölcsönös kompatibilitás és a rendszer anyag-
egysége. 

X-es számú táblázat: TECHNODREN fólia méretei
TECHNODREN 0815 Z1 TECHNODREN 2015 Z2 TECHNODREN 0815 R1

Alapfólia vastagsága [mm] 0,45 0,70 0,45

Profilozás magassága [mm] 8,0 20,0 8,0

Szélesség [mm] 1285 1285 1285

Tekercsben lévő mennyiség [m] 20 10; 15 20

XI-es számú táblázat: TECHNODREN fólia tulajdonságai
Tulajdonság Vizsgálati szabvány TECHNODREN 0815 Z1 a R1 TECHNODREN 2015 Z2

Szakítószilárdság határa szakadásnál [Mpa] ČSN EN ISO 527-1 min. 42 min. 42

Viszonylagos nyúlás szakadás esetén [%] ČSN EN ISO 527-1 min. 15 min. 15

Nyomószilárdság [Mpa] ZHVP31-10/95 módszertan min. 0,15 min. 0,15

Gyulékonysági fokozat ČSN 73 0862 B B

Négyzetmétersúly [kg.m-2] ZHVP28-10/95 módszertan 0,62 0,98

Csúszásgátló térfogata [l.m-2] 1,54 5,36

Szellőzőnyílás térfogata [l.m-2] 6,40 13,64

fatrafol HU.indd   19fatrafol HU.indd   19 30.6.2011   10:10:4730.6.2011   10:10:47



20

WWW.FATRAFOL.CZ/HU 

4.2.1 Kúp – 10 típus 
FATRAFOL 803, EKOPLAST 806, FATRAFOL P 793 és FATRAFOL P 
917 szigetelő fóliából vákuumozással formázott elem.
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 vállalati szabvány PND 5-101-97, ML 1/1997. szám
Szín:
 használt szigetelő fólia alapján 
Gyártott méretek:
 magasság 50 mm, átmérő 120 mm
Csomagolás:
 360 darabonként kartonládában
Felhasználási terület:
  sarkak kidolgozására és tömítésére alkalmas PVC-P és módosí-

tott poliolefín fóliából készülő szigetelésnél 

4.2.2 Hullámprofil – 11 típus
FATRAFOL 803, EKOPLAST 806, FATRAFOL P 793 
és FATRAFOL P 917 fóliából vákuumozással formázott elem.
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 vállalati szabvány PND 5-101-97, ML 2/1997. szám
Szín:
 használt szigetelő fólia alapján 
Gyártott méretek:
 magasság 25 mm, átmérő 160 mm
Csomagolás:
 240 darabonként kartonládában
Alkalmazási terület:
 szögletek kidolgozására és tömítésére alkalmas PVC-P és módo-
sított poliolefín fóliából készülő szigetelésnél.

4.2.3 Folt – 12 típus
FATRAFOL 803, EKOPLAST 806, FATRAFOL P 793 
és FATRAFOL P 917 szigetelő fóliából kivágott körcikk.
Gyártó:
FATRA, 763 61 Napajedla
Dokumentáció:
 vállalati szabvány PND 5-101-97, ML 3/1997. szám
Szín:
 használt szigetelő fólia alapján 
Gyártott méretek:
 átmérő 160 mm
Csomagolás:
 300 darabonként kartonládában

Alkalmazási terület:
  szigetelőpalást megsérült részeinek vagy rögzítő elemek befe-

désére használható, amelyek a PVC-P vagy módosított poliolefín 
szigetelésen áthaladnak, a fóliatúlfedés takarásán kívül.

4.2.4 PVC-P körgyűrű – 13 típus
FATRAFOL 803, EKOPLAST 806, FATRAFOL P 793 
és FATRAFOL P 917 szigetelő fóliából kivágott körgyűrű.
Gyártó:
 FATRA, o.z., 763 61 Napajedla
Dokumentáció:
 vállalati szabvány PND 5-101-97, ML 4/1997. szám
Szín:
 használt szigetelő fólia alapján 
Gyártott méretek:
 külső átmérő - 400 mm
 belső átmérő - 20 mm  
Csomagolás:
  10 darabonként PE tasakokban és 140 darabonként kartonládá-

ban
Alkalmazási terület:
  PVC-P vagy módosított poliolefín szigetelésen áthatoló köralakú 

idomok kivitelezésére alkalmas. 

4.2.5 Poliuretán kitt
Alacsony viszkózusú poliolban anorganikus festőanyag és töltőanyag 
diszperzió. 
Gyártó:
 EMFI Francie aj.
Alkalmazási terület:
  Szigetelő fóliának vassal, műanyaggal és építőanyaggal való 

érintkezésének állandó jellegű elasztikus tömítésére alkalmas. 
A kittezett terület legyen száraz és tiszta. Hígítani nem kell. 
Egyenesen az applikátorból vagy spatulyával visszük fel. 

Figyelmeztetés:
 A kittek többsége III. gyúlékonysági osztályba tartozik!

4.2.6 PE-HD sarokelem – 17 típus
EKOTEN 915 szigetelő fóliából vákuumozással formázott elem.
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 vállalati szabvány PND 5-101-97, ML 6/1997. szám
Szín:
 vörös
Gyártott méretek:
 alaphasáb hossza - 280 mm
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Csomagolás:
 10 darabonként PE tasakban, 60 darbonként kartonládában 
Alkalmazási terület:
PE-HD fóliaszigetelésnél a sarkak kidolgozására alkalmas.   

4.2.7 PE-HD hegesztőhuzal - 1050 típus
Magas sűrűségű polietilén extrudált huzal.
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 vállalati szabvány PND 5-082-96
Szín:
 vörös
Gyártott méretek: 
 huzal átmérője 3 mm, 4 mm és 5 mm
Csomagolás: 
 5 - 10 kg orsóra tekerve, az orsók 2 darabjával kartonládában
Alkalmazási terület:
 PE-HD fóliaszigetelésnél extrúziós hegesztés segédanyaga 

4.2.8 Beágyazó anyag - Z-01 típusú
PVC és adalékanyagok vegyülete organikus oldószerekben 
Gyártó:
 Superfix production, s.r.o., Kojetín
Szín:
 sötét szürke
Csomagolás:
 2 és 10 literes bádogdobozban 
Alkalmazási terület:
  PVC-P szigetelő fóliák folyamatos illesztésének és T-illesztések 

tömörségének biztosítására alkalmas. PE üvegen lévő cső segít-
ségével visszük fel, 2 óra alatt szárad meg. A beágyazó anyag 
esetleges hígítása céljából a gyártó 2 literes bádogdobozban, 
L-494 kereskedelmi jelzéssel hígítót forgalmaz.  

Figyelmeztetés:
  Tetra-hidro-furánt tartalmaz (lásd továbbiakban L-494 hígító). 

Gőzei az egészségre ártalmasak. Gyúlékony anyag, I. gyúlékony-
sági osztályba tartozik ! 

4.2.9 Hígítószer - L-494 típusú 
Színtelen folyadék.
Gyártó:
  Superfix production, s.r.o., Kojetín
Alkalmazási terület:
  PVC-P FATRAFOL, EKOPLAST és STAFOL szigetelő fóliák illesz-

tésének biztosítására használt beágyazó anyag hígítására alkal-
mas. Továbbá PVC-P szigetelő fóliák hidegen történő illesztéséhez 
használható, több mint +15 °C környezeti hőmérséklet mellett. 
Csak olyan helyen használható, ahol a levegő körforgása és cse-
réje megfelelően biztosítva van. Az illesztés végleges szilárdsága 
24 óra leteltével érhető el.

Figyelmeztetés:
  L-494 hígító tetra-hidro-furánt (THF) tartalmaz, ami illó, könnyen 

gyulladó, mérgező, színtelen folyadék. Gőzei az egészségre káro-
sak. Az I. gyúlékonysági osztályba tartozik! 

4.2.10 Novoplast profil – 1863 típusú – 1557 számú
  PVC-P sajtolásával gyártott, tömítő profilozott szalag, dilatációs 

hurokkal ellátva. 
Gyártó:
 FATRA, o.z., Napajedla
Dokumentáció:
 vállalati szabvány PND 5-100-95
Szín:
 sárgás fehér
Gyártási méretek:
  vastagság 3 mm; szélesség 192 mm, négyzetmétersúly 

2,40 kg.m-2

Csomagolás:
 tekercseken, egy tekercsen 15 folyóméter
Alkalmazási terület:
  FATRAFOL 803 fóliával szigetelt, vízhatlan betonkonstrukciók di-

latációs hézagainak tömítésére használható (lásd melléklet – 13d 
kép) 

4.3 Segédanyagok
Ezek az elemek, olyan anyagok együttesét jelentik, amelyek minde-
nekelőtt arra szolgálnak, hogy a szigetelőköpeny érintkezését az épü-
let többi szerkezeti elemével biztosítsák. Elsősorban rögzítő és befogó 
elemekről, továbbá szeparáló és védő anyagokról van szó. Szintén 
ide tartoznak a profil fóliák, melyek mint védő, szeparáló és drenázs 
fóliák használhatók, vagy mint szellőztető rétegek, nedvesség vagy 
radon elvezetésére. 
Tekintettel ezen elemek anyagainak sokféleségére egész sor nem 
a FATRA Napajedla cég terméke. A felsorolt termékeket az adott célra 
kipróbáltuk és bevizsgáltuk. Azonban, azonos tulajdonságokkal bíró 
más gyártók termékeivel kiválthatók. Bizonyos termékekre vonatko-
zóan konkrét gyártók kiválasztását azonban javasoljuk. 
 Amennyiben szükséges, hogy konkrét alkalmazás megoldásához, itt 
nem említett anyagot használjon, javasoljuk, az anyag megfelelősé-
ge érdekében a javasolt forgalmazó, tanácsadó és szerviz cégekkel 
konzultáljon. 

4.3.1 Védő textíliák 
Szintetikus szálból készült, nem szőtt textília.
Gyártó:
  Retex a.s. Moravský Krumlov, Juta a.s. Dvůr Králové, Mitop a.s. 

Mimoň aj.
Forgalmazott típusok:
 négyzetmétersúly szerint 150 g.m-2 - 1 500 g.m-2

Gyártási méretek:
 vastagság – típus szerint 3 mm - 7 mm
 szélesség – 2 000 mm
 tekercsen lévő hossz –- különböző (címkén olvasható)
Csomagolás:
  a textíliát tekercsekben forgalmazzák, többnyire csomagolás nél-

kül, szabadon pakolva 
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Alkalmazási terület:
  vízszigetelő bevonat képzésénél alátét, fedő, védő és szeparáló 

rétegként alkalmas. 

4.3.2 NOVODUR profilok – 1214 típusú
Kemény PVC ls adalékanyag keverékéből sajtolási technológiával 
gyártott profilok. 
Gyártó:
 FATRA Napajedla
Dokumentáció:
 vállalati szabvány PND 5-261-96

Szín:
 NOVODUR profilok érvényes színskálája szerint
Gyártási méretek:
 falvastagság - 2,0 mm (szalag szintén 3,5 mm)
 keresztmetszet - maximálisan 2500 mm
 további méretek – táblázatban 
Csomagolás:
  2000 mm hosszméretig terjedő profilokat faládákban, 2000 mm-

nél hosszabb profilokat hullámkartonban és PE tömlőcsőben.

Cső száma Forma és méretei Alkalmazási terület

1590 PVC-P fólia szigetelő bevonat kerületi vagy köztes rögzítése a padlózathoz 

1681 PVC-P fólia szigetelő bevonat kerületi vagy köztes rögzítése a padlózathoz 

1922 PVC-P szigetelő fólia rögzítése a sarkakban 

1923 PVC-P szigetelő fólia befejezésére vertikális szerkezeten kitteléssel 

 

 

 

 

4.3.3 Műanyaggal bevont lemezből készült befogó elemek
Sík metszetek vagy formázott szelvények Viplanil 60-ból (horganyzott 
lemez egyik oldalán műanyag bevonattal) vagy speciális lemezből 
FATRAFOL P 917 fóliával rétegezve (TPO fóliákhoz). 
Gyártó:
 különböző
Javasolt formák:
 az ábra alapján

Alkalmazási terület:
  TPO és PVC-P fólia szigetelő bevonat kerületi vagy köztes rögzí-

tése az alapzathoz. Műanyaggal bevont lemezből készült rögzítő 
elemek rögzítése horgonyzó elemek segítségével történik. PVC-P 
(TPO) bevonat PVC-P (TPO) szigetelő fóliákkal meleg levegővel 
hegeszthető és THF segítségével is (THF csak PVC-P-re vonatko-
zik).
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Típus Forma és méretek Mm Megnevezés Szélesség [mm] Alkalmazási terület

1  Szalag 50 mm

Szakaszos befejezés

Vonalirányú rögzítés átereszté-
seknél és lejtés változásnál

2
Egyenlő szárú belső
sarokléc

100 mm
Alapzat sarkaiban kerületi 
rögzítés

3
Egyenlő szárú külső 
sarokléc

100 mm Rögzítés az alapzat élein

4
Nem egyenlő szárú 
belső sarokléc 

150 mm
Alapzat sarkaiban kerületi 
rögzítés 

5 Hajlított fali léc 100 mm
Befejezés a fal felületén 
kitteléssel 

4.3.4 Rögzítő elemek
4.3.4.1 Feszítőszegecs 
Beverhető vagy csavarozható alumínium feszítőszegecs (dübel), nagy 
fejjel és acél feszítőtüskével. 
Gyártó:
 különböző 
Méretek:
 átmérő 8 mm, szár hossza 30 mm - 60 mm
Alkalmazási terület:
  szigetelő fólia (nyomáselosztó alátéttel kombinálva) és befogó 

vagy fedő lemezelemek rögzítésére, nem könnyített betonalapzat-
hoz esetleg tömör téglafalhoz.  

4.3.4.2 Csőszegecs NTT 8
Szilárd tányérfejű, beverhető feszítőszegecs, acél feszítőtüskével, kor-
rózió elleni felületkezelés.
Gyártó:
 Černický KOH-I-NOOR, Libouchec

Gyártási méretek:
  szár hossza 60 mm - 300 mm
Alkalmazási terület:
  fedélhéjazat és hőszigetelő lapok nem könnyített betonalapzat-

hoz való pontrögzítésére 

4.3.5 Nyomáselosztó alátét
Műanyagból esetleg fémből sajtolt alátétek. 
Gyártó:
 különböző
Alkalmazási terület:
  rögzítő elemek nyomóerejének nagyobb területre való elosztásá-

ra szolgál, szigetelő fólia pontrögzítésénél az alapzathoz.
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5.1 Fontos szerkezeti irányelvek
A szigetelés összetételének, teljes elrendezésének és egyes részle-
tek megoldásának tervezésénél, mindig a szigetelő anyag speciális 
tulajdonságaiból és az adott feltételek mellett a technológiai beépítés 
lehetőségeiből kell kiindulni. 
FATRAFOL-H rendszer szigetelő bevonata a szerkezeti megoldás és 
az építési technológia követelménye alapján egyenértékűen kivitelez-
hető mint a védett szerkezet belső oldali vagy külső oldali szigetelése. 
Szigetelő rétegcsoportot fóliabevonattal mindig úgy kell alkotni teljes 
terjedelmében, hogy az mechanikus sérülésekkel szemben (további 
manipulálás, mozgás és az épület nyomása, környező rétegek felüle-
ti durvasága) mindkét oldalról védő textíliával védve legyen. A védő 
textília csak abban az esetben engedhető el, ha a szigetelés melletti 
felület hasonló védő tulajdonságokkal rendelkező anyagból van ké-
pezve, például ásványi eredetű szálból készült lapokból. 
A szigetelő bevonatot az épület alapzatára, amennyire lehetséges 
szabadon fektetjük, az alapzathoz bármilyen rögzítés nélkül. Csupán 
a lejtős és függőleges felületeken, ahol fennáll a lecsúszás veszélye, 
a szigetelést a felszínhez rögzítjük, a fal magasságától függően csak 
a felső szélen, vagy egymás felett néhány szinten is. Az alapzathoz 
való rögzítés lehet egyenes vonalú rögzítés (folyamatos rögzítés 
egy vonalban) vagy pontrögzítés. Szigetelő fólia szabadon fektetése 
a védő textília csúszó szeparáló rétegei között elengedhetetlen, hogy 
a szigetelés utánalakítása, az épület süllyedésekor vagy az épület 
dilatációs mozgásának következtében, lehetséges legyen, helyileg 
túlzottan nagy mechanikus terhelés okozta sérülés veszélye nélkül. 
Az épület szigetelő bevonata az egyes fóliaszalagok erős és teljesen 
vízhatlan illesztésével készül. A fólia kölcsönös illesztése (meleg leve-
gővel való hegesztés, „hideg hegesztés” THF oldószerrel, hegesztés 
meleg ékkel, extrúziós hegesztés adalék anyaggal) lehetővé teszi a tel-
jesen homogén illesztés kialakítását, a hegesztett fólia szilárdságának 
legkevesebb 8%-os illesztés szilárdság elérése mellett. Az illesztés tö-
mörsége a technikából és a gondos kivitelezésből ered, és összefügg 
a fóliaátfedés előírt szélességének és az illesztés technológiai feltételei-
nek betartásával. PVC-P fólia esetében a tömörség biztonsági beágyazó 
anyag alkalmazásával biztosítható, az illesztés szélén. 

5.2 Szerkezeti megoldás részletei
5.2.1 Alapzat
Szigetelő rétegcsoport közvetlen alapzata (lásd melléklet – 1-es szá-
mú ábra) a konkrét épület körülményeitől függően lehet betonréteg, 
esetleg cementes vakolatú téglafal, vagy tömörített sódertöltés, ami 
leginkább agresszív víz környezetében felel meg. 
Dilatációs hézaggal megosztott épület esetében szükségszerű, hogy 
a munkahézag szintjén az alapzatnak is megfelelő dilatációja legyen 
(ha szilárd anyagból van). 
Szükségszerű, hogy a beton vagy vakolt fal alap egyenes legyen, 
üreg-, éles törés-, éles kiszögelés-, nyúlványmentes és bármilyen más 
kiálló éles tárgy ne legyen rajta, ami megsérthetne a szigetelést. Az 
alapot a sarkakban nem kell legömbölyíteni. Mechanikus rögzítés he-
lyén szükséges, hogy az alap kemény legyen. Egyébként a szigetelés 
nem teljesen tökéletes kemény betonrétegre is fektethető. Nem szük-
séges, hogy az alap teljesen száraz legyen, azonban víztócsa, hó, jég 
nem állhat rajta. 
Amennyiben az alapszerkezet a talajvízszint alatt van, a szigetelési 
munkálatok végzésének idejére és a szigetelés biztonságos statikus 
beépítésének idejéig, a talajvízszintet mesterségesen a szigetelé-
s legalacsonyabb pontjához képest 500 mm-rel alacsonyabbra kell 

csökkenteni. Alépítmények függőleges szigetelésénél az alap lehet 
az építmény főfala, szigetelő támfal (amennyiben szigetelőmedencé-
ről van szó), önhordó beton válaszfal betonacéllal merevítve vagy az 
alapárok egyenes támfala. 
Az alap egyenletes felszínére vonatkozó követelmények azonosak 
a vízszintes felszínen történő szigetelés követelményeivel, ez azt je-
lenti, ha az alapszerkezet téglafal, szükséges, hogy vakolva legyen, 
mert így érhető el a szükséges egyenletes alap. 
Amennyiben a szigetelésen cső vagy más tárgy halad át, ezek ke-
rületének mentén fejeződik be a szigetelés, ezért szükséges ezeket 
az elemeket előre telepíteni végső helyzetükbe. Amennyiben az átbo-
csátások karimával vannak ellátva, szükséges, hogy a karima szintje 
egy szinten legyen az alap környező szintjével. A szigetelés áteresz-
tése mindig merőleges legyen a szigetelés szintjére és legkevesebb 
250 mm távolságra a szigetelés alapjának éleitől és sarkaitól. 
Amennyiben a szigetelő bevonat agresszív környezetben található, 
olyan intézkedéseket kell hozni, hogy a szigetelőköpeny védőrétegé-
nek tartóssága biztosított legyen. 

5.2.2 Szigetelő bevonat méretezése 
Az eddig használt és gyakorlatban bevizsgált szigetelés-méretezés-
nek megfelelően, a szigetelő fóliák alábbi minimális vastagságai van-
nak előírva: 

  pórusos környezet nedvessége (földnedvesség) – vastagság 
0,6 mm
  szerkezet felületén lefolyó vagy kőzetkörnyezeten átszivárgó víz 
– vastagság 1,0 mm
  nyomás alatti víz – vastagság 1,5 mm

Azokon a helyeken, ahol feltételezhető a szigetelő bevonat fokozott 
mechanikus terhelése, javallott egy fokkal vastagabb fóliát választa-
ni, azaz 1,0 mm; 1,5 mm és 2,0 mm. 
Pórusos környezet nedvesség elleni szigetelése (földnedvesség) 
olyan helyen javasolt, ahol lefolyó vagy nyomás alatti víz (vagy felfo-
gott víz) nem fordul elő és a környező talaj áteresztő. 
Az áteresztő és kevésbé áteresztő talaj közötti határ a talaj áteresztő 
képességének együttható értéke K = 1.10 4 m.s-1.
Földalatti födémszerkezet sík vagy enyhén lejtő felületeire vonatkozó-
an, nedvesség hidrofizikai terhelése mellett, nyomás alatti víz elleni 
szigetelést javasolunk. 
Szerkezet felületén lefolyó vagy kőzetkörnyezeten átszivárgó víz el-
leni szigetelés leginkább 3°-os lejtéssel bíró felszíni szerkezet esetén 
javasolt. Kevésbé megfelelő hasonló földalatti szerkezetekre vonatko-
zóan, amelyek esetében nem mindig biztosítható tökéletes vízelveze-
tés és nem zárható ki a vízszigetelés síkján a víz akkumulációja. 
Nyomás alatti víz elleni szigetelés javasolt maximális talajvízszint 
alatt és ezen szint felett legkevesebb 300 mm magasságban. 
Az alkalmazott fólia vastagságát a feltételezett terhelés intenzitása 
határozza meg. 
Nyomás alatti víz elleni szigetelés olyan esetben is javasolt, amikor 
az épület alapozása nem áteresztő talajban történt, azaz áteresztő 
képesség együttható kisebb mint 1.10 4 m.s-1, (például agyag, agya-
gos talaj, stb.) és tekintet nélkül arra, hogy a talajvíz szintjét megál-
lapították-e vagy nem. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az 
épület közvetlen környezetében a folyamatos vízelvezetés biztosított, 
ami kizárja, hogy az épület feltételezett élettartama alatt helyileg talaj-
vízszint nem keletkezik. Ebben az esetben a talajvíz maximális szintje 
az a szint, amelyen a vízelvezető rendszer a talajvizet tartja. 
Szigetelő bevonat felső szélét szükséges a környező rendezett terep 

5. Szigetelő bevonat szerkezeti elrendezése
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szintje felett legkevesebb 300 mm magasságban befejezni, és biztosí-
tani kell vízhatlan összekötését az alapot képező falszerkezettel. 
PVC-P és modifikált poliolefín fóliák korlátozó tényező nélkül alkal-
mazhatók olyan környezetben, ahol az állandó hőmérséklet 40 °C-ig 
terjed, PE-HD fóliákat pedig 70 °C-ig terjedő hőmérséklet mellett lehet 
használni. 
Nyomás alatti víz elleni szigetelés esetén azokon a helyeken, ahol az 
alapot sarok vagy él alkotja, javasolt, ezeken a helyeken a szigetelést-
t legkevesebb 300 mm széles fóliaszalaggal megerősítetni, ugyan 
olyan típusú fóliaszalaggal, amilyen fóliatípus van tervezve az egész 
szigetelésre (lásd az 5.2.4 bekezdést). 
Épületszerkezetek vagy környezet esetén, amikor a víz vagy nedves-
ség behatolása nem kívánt jelenség, víz vagy nedvesség hatásának 
kitett részeket folyamatosan szigetelni kell. 

5.2.3 Szigetelő bevonat rögzítése az alaphoz 
Vízszintes szigetelés átmeneti helyén függőleges szigetelésbe, PVC-
P fólia esetén javasolt a vízszintes szigetelést az alaphoz rögzíteni, 
legjobb korróziómentes novodur profil segítségével, ehhez utólag 
hozzáhegesztjük a függőleges szigetelést alkotó fóliát (lásd melléklet 
– 6a ábra). 
Vízszintes és enyhén lejtős területen a szerkezeti elveknek megfele-
lően a szigetelő rétegcsoportot általában a padlóhoz nem kell rögzíte-
ni. A lejtős és gömbölyű területeken, ahol fenn áll a veszélye annak, 
hogy a szigetelés saját tömegénél fogva vagy utólagos mozgatás 
következtében lecsúszik, általában elég a terület felső szélén rögzí-
teni. Hasonlóképpen az 5 m magasságig terjedő függőleges felület 
esetén, elég egy ideiglenes rögzítés (lásd melléklet – 7a ábra) vagy 
befejező rögzítés (lásd melléklet – 2a, 2b ábra) a felület felső szélén. 
Az 5 méternél magasabb falakon szükségszerű kiegészítő rögzítést 
alkalmazni, több szinten egymás felett a munkaszakasz optimális 
magasságaiban vagy a rendelkezésre álló építőállvány magassága 
szerint. A kiegészítő rögzítést a sáv közepén alátéttel ellátott rögzítő 
elem segítségével végezzük, majd rögzítő folttal befedjük. 
PVC-P fólia rögzítése általában lineáris 50 mm széles megfogó sza-
lag segítségével történik, műanyaggal bevont lemez- vagy kemény 
PVC szalag (korrózióálló elem), az alaphoz rögzített beverhető feszítő 
szegeccsel a védő textílián keresztül, amellyel ugyanakkor a falhoz 
van szorítva. Ily módon rögzített megfogó szalaghoz a szigetelő fóliát 
meleg levegővel folyamatosan hozzáhegesztjük. 
Poliolefín fólia rögzítése pontszerűen történik a szalag szélén, az aláté-
tes rögzítő elemek következő fóliaszalaggal való utólagos áthegeszté-
sével. Ez a módszer a PVC-P fóliákra vonatkoztatva is alkalmazható. 
Felső védő textíliaréteget a függőleges falon, amennyiben lehetséges, 
szabadon felakasztjuk a fal egész magasságára kiterjedően, vagy 
szükség esetén a fóliához pontszerűen rögzítjük, megfelelő poliuretán 
kittel. 

5.2.4 Sarkak és élek megerősítése 
Nyomás szigetelés kivitelezésénél a szigetelési alap két síkjának met-
széspontjában, ahol sarok vagy él alakul ki, szükséges a szigetelő 
fóliát hosszában megerősíteni, ugyanazon fóliából legalább 300 mm 
széles kiegészítő szalaggal, a széleken átmenő fóliák hegesztésével 
(lásd melléklet – 6b ábra). 
Három kölcsönösen merőleges sík metszéspontjában a szigetelést fó-
liából előállított térelemek (kúp – 10 típus, sarokelem – 17 típus vagy 
hullámprofil – 11 típus) hozzáhegesztésével erősítjük meg, amivel 
egyidejűleg a részlet tömítése is megtörténik (lásd melléklet – 3 és 
4 ábra). Amennyiben kölcsönösen merőleges egymást metsző síkok 
nincsenek, a pontmetszés megerősítésére alkalmas nagy fóliafoltot 
használunk. 

5.2.5 Szigetelés szakaszos összekapcsolása 
Tartályok, medencék, gödrök, stb. közbeeső szigetelésénél és mély 
építésű épületszerkezetek szigetelésénél úgy nevezett „szigetelőme-
dencében” a szigetelést egész területen (vízszintes és függőleges) 
egy munkafázisban meg lehet oldani. Vízszintes és függőleges szige-
telés összekapcsolásának példája (lásd melléklet – 6a ábra). Többi 
esetben, amikor nagyobb épület építése részekre bontva halad, szük-
ségszerű a építési munkálatok feltételezett előrehaladásának függvé-
nyében, a szigetelési munkákat szintén szakaszosan végezni. 
Minden szakaszos összekapcsolásnál mindig szükséges megfelelő 
szélességű szabad szegélyt hagyni, amelyhez később a szigetelés 
további része kapcsolódik. Az ilyen ideiglenes szigetelés befejezést 
tökéletesen védeni kell az építési tevékenységek okozta sérülésektől, 
legjobb védő cementes habarccsal, sovány betonnal vagy szigetelő 
támfal megemelésével, amelyet a következő szakasz folytatása előtt 
eltávolítunk. Szakaszkapcsolás helyén az ideiglenes szigetelés befe-
jezésének tervezésénél feltétlenül figyelembe kell venni a munkák 
megszakításának előrelátható idejét. 
Függőleges szigetelés összekapcsolása a korábban lefektetett víz-
szintes szigeteléssel un. „visszaillesztéssel” történik, vagy a függő-
leges fal talpánál vagy az alaplap feletti un. „alacsony medencével” 
(lásd melléklet – 5a ábra (I. szakasz) és 5b (II. szakasz)). 
Vízszintes szigetelés szakaszos összekapcsolása a korábban kivitele-
zett függőleges szigeteléssel az I. szakaszban a függőleges szigetelés 
felső szegélyhez való ideiglenes rögzítésével történik (lásd melléklet 
– 7a ábra) és miután a vízszintes közfalat kialakítottuk, elvégezzük 
a függőleges szigetelésének összekapcsolását a lefektetett vízszin-
tes szigeteléssel (lásd melléklet – 7b ábra). 

5.2.6 Szigetelő bevonat befejezése 
Szigetelés befejezését (felső széle), amennyiben vízzáróan nincs ösz-
szekapcsolva más vízhatlan anyagból való szerkezettel, a szabvány 
szerint szükséges az alábbi legkisebb magasságban elvégezni: 

  300 mm-re a rendezett terep fölött (alépítmények esetén) vagy 
a lefolyó víz maximálisan lehetséges lefolyása felett (padlózat szi-
getelése)
  tartályokban vagy gödrökben 300 mm-re a maximális szint felett

Függőleges falon a szigetelés befejezése, amennyiben a terv szerinti 
megoldás nem más, a fólia széleinek a falba előre beépített záróléc-
hez való hegesztésével történik, és felső hajlított részének megfelelő 
kittel való kittezésével. Vakolás miatt a szigetelésre megfelelő szerke-
zetet húzunk (keramid háló, rabicháló, stb.), amit a felső felületén úgy 
rögzítünk, hogy a vízszigetelés ne sérüljön és elvégezzük a vakolást. 
A szigetelő bevonat befejezésének helyén utólag keletkezett repe-
dések befedésére javasolt lemezprofilt használni (lásd melléklet – 
2b ábra). 

5.2.7 Szigetelés áttörései 
Minden áthaladó test kerületén szükséges mindig vízhatlan kapcsoló-
dást kialakítani, a szigetelés és test között. Vízszigetelés esetén, amit 
hidrosztatikus víznyomás fog terhelni vagy terhelhet, a kapcsolódás 
kizárólag a szigetelés és a szilárd és szabad acélperem közötti össze-
szorítással engedélyezett (lásd melléklet – 10 és 11 ábra) vagy a ka-
rima között (lásd melléklet – 14 ábra). A szorítás helyén a szigetelést 
ugyanazon fóliából (gallér -13 típus) toldalékelemmel (tömítő perem) 
kell megerősíteni és PU kittréteggel. 
Az áttörés nagysága egymás között és a függőleges vagy víz-
szintes élektől legalább 300 mm-re legyen (hőszigetelés után is). 
Hasonlóképpen különböző vályúk, gödrök és üregek szélessége szük-
séges, hogy nagyobb legyen, a vízszigetelés megfelelő kivitelezése 
végett. Szükségszerű, hogy a tervező ezen tényt figyelembe vegye. 
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Az alkalmazott fóliatípussal kompatibilis anyagból készült szilárd 
karimával ellátott, áthaladó cső esetében a szigetelés szintén ösz-
szekapcsolható a karimához vagy az áthaladó csőhöz való közvetlen 
hegesztéssel (lásd melléklet – 12a ábra). 
Nedvesség elleni szigetelés esetén a szigetelés az áthaladó test fe-
lületén vezethető, fóliából tömítőperem kialakításával, foglalattal és 
kittezéssel nehezítve (lásd melléklet – 12b ábra). 

5.2.8 Dilatációs hézag 
Az épületszerkezet dilatációs hézaga fölött áthaladó szigetelő bevo-
nat áthaladási helyén nem szükséges a fóliaréteg semmilyen dilatá-
ciós módosítása, mert nyúlása a védőréteg között szabadon elhelye-
zett fóliával együtt kizárja a fólia sérülésének veszélyét, a szerkezet 
extrém mozgása mellett is. A dilatációs hézag területén a szigetelő 
bevonatot csupán kiegészítő hosszanti fóliaszalaggal kell megerősí-
teni, ugyanazon vastagságúval és legalább 400 mm szélességűvel 
(lásd melléklet – 13a ábra). 
Dilatációs betéttel nem kitöltött dilatációs hézag esetén, 10 mm-ig 
terjedő mozgásnál, szükséges a szigetelő bevonatot a hézag helyén 
szilárd alátéttel ellátni (lásd melléklet – 9b ábra). 
Amennyiben feltételezhető, hogy a dilatációs hézagban nagyobb mint 
10 mm-es eltolódás lesz, ami a szigetelő bevonatot a vágás mentén 
terheli, szükséges az alsó és védő réteget a hézag térségében po-
lisztirolhab lapokkal kitölteni, ami az eltolódásnál lágyítja a hézag 
vágó élét (lásd melléklet – 13c ábra). Nagyobb mint 10 mm mozgású 
dilatációs hézag síkját PVC-P speciális profil alkalmazásával szintén 
megoldható (lásd melléklet – 13d ábra). 

5.2.9 Védőréteg
A befejezett fóliaszigetelést, az átvételt követően halaszthatatlanul, be 
kell fedni teljes terjedelmében szintetikus szálból készült textil védőré-
teggel és utána pedig további sík épületszerkezettel vagy építőanyag 
réteggel, mechanikus sérülés védelmének biztosítása végett. Az épü-
let körüli földbetöltés előtt, geotextíliával befedett, külső fóliabevonat 
védelmének céljára, utolsó védelemként használható profilfólia (lásd 
melléklet – 8 és 9 ábra). Textília minimális négyzetmétersúlya ezek-
ben az esetekben 300 g.m-2. 

Vízszintes és lejtős területen, geotextíliával fedett fóliabevonat utolsó 
védőrétege, többnyire olyan vastagságú dilatációs cementhabarcsból 
vagy betonkenetből készül, amely biztosan ellenáll az előrelátható 
építési folyamatoknak, de szükséges, hogy legalább 50 mm vastag-
ságú legyen (Ekoten fóliaszigetelés esetén legkevesebb 100 mm). 
Függőleges és meredek falakon, geotextíliával fedett fóliabevonatot 
a földbetöltés okozta mechanikus sérülés ellen téglatámfallal, szi-
lárd deszkaelemekkel, esetleg profilfóliával védjük, amely magas 
radonindex esetén szellőztetési funkciót is betölt, ezáltal a szabvá-
nynak megfelelően, kombinált radonvédelmi intézkedés is biztosítva 
van (lásd melléklet – 8 ábra). Függőleges szigetelés masszív védelmé-
re nincs szükség, ha a földbetöltésre éles adalék nélküli bányászott 
kavicsos homokot használunk, és a betöltést olyan módon végezzük, 
hogy kizárja a szigetelés sérülését. 
Abban az esetben, ha a betöltő anyag nem tartalmaz éles adalékot 
és a földbetöltés technológiáját úgy tervezték, hogy a szigetelés 
sérülésének lehetősége kizárt, a falakon és a föld alatti födémszer-
kezeteken a védőrétegek legkevesebb 800 g.m-2 négyzetmétersúlyú 
védőtextíliából képezhető. 
A szigetelés kivitelezésének megszakításakor (például munkahéza-
gok helyén, szakaszos összekapcsolás helyén, stb.) szükséges az 
építkezés üzemi hatása ellen védőszigetelést tervezni, ideiglenes 
rétegből vagy szerkezetből, amit a munkálatok folytatásakor a szige-
telés sérülése nélkül el lehet távolítani.
 
Függőleges szigetelés védelmét, amely mellé utólag beton épületszer-
kezet kerül, nem szükséges önálló masszív rétegből kialakítani, ha 
merevítés szerelése (leginkább hegesztés), betonkeverék lerakása és 
tömörítése közben kizárható a szigetelés sérülése. 
Tárolókban és gödrökben önhordó, betonacéllal merevített válaszfal 
a függőleges szigetelés védelme, az épület önálló belső szerkezeti 
rétegét alkotja, elhajlás vagy ledőlés ellen megfelelő szerkezeti mó-
dosítással biztosítani kell, vagy az önhordó, betonacéllal merevített 
válaszfalat a függőleges szigetelés alapzati szerkezetével össze kell 
kötni, összekötő acélhorgonnyal.

6. Szigetelés műszaki előkészítésének folyamata
A szigetelés előkészítésének kiindulási alapja az épület terve vagy 
személyes szemrevételezés eredménye és az épület felmérése lehet. 

Jó műszaki előkészítéshez leginkább az alábbi adatok fontosak: 
  szigetelés területe, vízszintes és függőleges, esetleg ferde területre 
osztva,

  alapzat vízszintes és függőleges sarkainak és éleinek hossza 
  alapzat sarkainak és szögeleteinek száma
  függőleges falszerkezeten a szigetelés befejezésének hossza és 
módja 

  az épület dilatációs hézagainak hossza és az épület előrelátható 
mozgásának terjedelme

  további rétegek típusa és kialakítás módja 
  hidrogeológiai és radon vizsgálat eredménye 
  korróziós környezet részletezése 
  szigetelés szakaszos kivitelezésének követelményei, technológiai 
szünetek és szigetelés védelmének módja 

Maga az előkészítés leginkább az alábbi cselekményeket foglalja ma-
gába: 

  alapzat módosítási követelményeinek meghatározása 
  szigetelő bevonat optimális összetételének és méretezésének meg-
határozása 
  egyes összetétel területének kiszámítása 
  megerősített szigetelés összhosszának kiszámítása 
  szükséges téridomok típusának és számának meghatározása

Minden szigetelés előkészítő munkájának eredménye az alábbi írás-
beli dokumentumok: 

  szigetelés összetételének mintametszete 
  részletek rajza - szigetelés befejezésének és összekapcsolásának 
rajza 
  anyagrészletezés
  szükséges munkaidő kiszámítása 
  költségvetés
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7. Technológiai eljárások
FATRAFOL-H szigetelő rendszer alapja mindkét oldalt műszaki textíli-
ával védett fólia. Vízszintes felületre ezt a rétegcsoportot egészében 
szabadon fektetik, függőleges és ferde felületeken a szerkezeti alapel-
veknek megfelelően (5.2.3 bekezdés) az alapzathoz rögzíteni kell. 
Az előkészített alapzatra először a textilalapot fektetjük, majd magát 
a szigetelő fóliabevonatot, amelyet az összes illesztés leellenőrzését 
követően ismét védőréteggel fedünk be (lásd melléklet – 1 ábra). 
A fólián kívül a szigetelő rendszer kialakításához kiegészítő szigetelő 
anyagok (fóliaidomok, kitt, stb.) és segédanyagok (védőtextília, meg-
fogó elemek, stb.) szükségesek. 

7.1 Szigetelési munkálatok kivitelezésének külső feltételei
Fóliaszigetelés kivitelezése már -5 °C levegőhőmérséklet mellett le-
hetséges. Amennyiben a környezeti levegőhőmérséklet +15 °C alá 
csökken, szükséges, hogy a fóliaillesztés kizárólag meleg levegővel 
történjen. Hideg időjárás esetén javasolt a szigetelő fóliát lefekte-
tés előtt előmelegített helyen felmelegíteni. Eső és havazás közben 
a munkát meg kell szakítani. 
A fóliafektetés közelében tilos dohányozni és nyílt lánggal közelíteni. 
Míg a szigetelés megfelelő védelmének kialakítása nem történt meg, 
idegen személy a védelem nélküli szigetelő fóliára nem léphet, hason-
lóképpen semmilyen tevékenységet nem folytathat. 

7.2 Alapzati réteg kiképzése
Aljzati réteg kiképzése (egyenes, sima felület, teherbírás, stb.) szük-
ségszerű, hogy az 5.2.1 bekezdés követelményeinek eleget tegyen. 
A terv előírása szerinti helyeken az aljzatba csőáttöréseknek szilárd 
peremet kell építeni (esetleg acélkarimát), éspedig úgy, hogy felső 
felülete egybeessen az alapzat felszínével (lásd melléklet – 10, 11, 14 
ábra). Az áttöréseknél az egymás közötti minimális távolságot be kell 
tartani – lásd 5.2.7 bekezdést). 
A szigetelési munkálatok megkezdése előtt az alapzat felületét gon-
dosan le kell seperni és minden idegen tárgyat el kell távolítani (létra, 
üvegtörmelék, kavicsok, habarcsmaradványok, stb.). Az aljzat lehet 
nedves, de nem állhat rajta víz, hó és jég. 
Acélalapzat felületén hegesztés utáni fémdarabkák nem lehetnek, 
a kiálló éles éleket le kell köszörülni. 

7.3 Textilrétegek fektetése
A szigetelő rétegcsoport részét képező alapozó textilréteget az aljzat-
ra szabadon rakjuk, legkevesebb 50 mm széles túlfedéssel. Az egyes 
textilszalagok iránya és ezek átfedése nem fontos, csupán az a fonto-
s, hogy az alapzat teljes mértékben a védőréteggel be legyen fedve, 
és ne álljon fenn az elcsúszás veszélye. 
A vízszintes felületen a textilréteget alapvetően nem rögzítjük, azon-
ban, ha szükséges a széleit ideiglenes nehezékkel megfogjuk, így 
védve a szél ellen. Függőleges és ferde felületeken a textilréteget 
először ideiglenesen, a terület felső szélénél mechanikusan rögzítjük, 
éspedig a körülményektől függően a lemezhez szögelve, vagy a fal 
élén áthajtva a textíliát, majd ezt nehezékkel megfogva, aztán utólag 
a szigetelő fóliabevonat saját megfogó elemeivel rendesen rögzítjük. 
Fedőrétegként a függőleges és ferde felületeken a textíliát az aljzatré-
teg kiálló szélére akasztjuk, felső szélének előzetes hegesztése után, 
miközben az alap védőréteg átfedését meghagytuk (lásd melléklet 
– ábra 2a). Magasabb falak esetében, magasabb mint 3,5 m, a fedő 
védőréteget szükség szerint a fal síkjában is rögzíteni lehet, pontrög-
zítéssel a szigetelő fóliához, poliuretán ragasztó segítségével. 
A textilszalagok átfedéseit az aljzatréteghez hegesztjük, meleg leve-

gővel, ponthegesztéssel bizonyos pontokban. A fedő védőrétegben 
szükséges a textilszalagokat meleg levegővel folyamatosan össze-
hegeszteni, ez védelmet jelent, hogy szennyeződés, idegen tárgyak, 
feltöltő anyag vagy betonkeverék a védőrétegről ne jusson a fóliaszi-
getelés felszínére (lásd melléklet – 1 ábra). 

7.4 Függőleges szigetelés lineáris megfogó elemeinek szerelése 
Függőleges szigetelés rögzítése a fóliatípustól függően végrehajtható 
lineáris megfogó elemek segítségével vagy pontrögzítéssel. 

7.4.1 Lineáris megfogó elemek szerelése 
Függőleges PVC-P fóliaszigetelés rögzítésére szolgáló lineáris meg-
fogó elemek a körülmények függvényében lehetnek kemény PVC 
NOVODUR szalagok (leginkább talajvíz szintje alatt alkalmazzák), mű-
anyaggal bevont lemezszalagok (talajvíz szintje felett használják) és 
lezáró profil fallécek (terep felett vagy tárolókban, gödrökben maximá-
lis vízszint felett a szigetelő bevonat megfogására és szegélyezésére 
alkalmas). 
Megfogó záró elemeket a szilárd beton aljzatréteghez vagy levakolt 
falhoz pontrögzítéssel, kb. 200 mm távolságra osztva beverhető fe-
szítőszegecs segítségével rögzítjük, többi lineáris megfogó elemet kb. 
350 mm távolságra. Más rögzítő elem alkalmazását, először rögzítés 
szilárdsága és a végső felület simasága szempontjából ki kell próbál-
ni (kimondottan nem megfelelőnek tekintendő acélszögek belövésé-
vel történő rögzítés). 
Miután az aljzatot védőtextíliával befedtük, illesztjük be a megfogó 
elemeket, amivel egyidejűleg a végső helyzetet rögzítjük. Masszív 
alapba a megfogó elemek szerelése abból áll, hogy fúrókalapács 
segítségével előfúrjuk a nyílást, az éppen használt megfogó elem 
szerinti mélységre (átfúrva a megfogó szalagot is), a nyílásba betol-
juk a szegecset, majd a feszítő szeget kalapáccsal beverjük. A szeg 
beverése előtt szükséges, hogy a szegecs feje szorosan illeszkedjen 
a megfogó elemhez, az pedig az aljzathoz. 
Az 5 méter magasságig terjedő falakon a megfogó szalagokat rend-
szerint csak felső szélükön illesztjük, magasabb falakon több helyen 
egymás után, éspedig mindig összefüggő vízszintes sávokban. Egyes, 
2 méter hosszú szalagokat legkevesebb 3 mm széles fugával telepít-
jük (a szalagok dilatációjának elősegítése végett). Szükség szerint 
lehet a lécek hosszát vágással módosítani, vagy a sarkokban és az 
éleken behajlítani (PVC szalagok esetében meleg levegővel történő 
előmelegítés után). 
Műanyaggal bevont profilozott lemezből készült záró falléc esetében 
a falra való illesztés után, a léc behajlított felső széle és alap között 
keletkező ékszerű hézagot poliuretán kittel begitteljük (lásd melléklet 
– 2b ábra). 
Módosított poliolefín szigetelő fólia lineáris rögzítése műanyaggal 
bevont lemezre esetleg 4-8 mm vastagságú és 50 mm szélességű 
PE-HD lapokból kivágott szalagokra történik, amelyeket az aljzathoz 
hasonló módon rögzítünk mint a többi lineáris megfogó elemet. 

7.4.2 Pontmegfogó elemek szerelése 
Függőleges felületeken a szigetelő fólia pontrögzítése a sáv szélén 
legkevesebb 1 m hosszan, 5 méterenként történik, majd a sáv köze-
pén is legkevesebb 2 rögzítéssel, amelyeket utólag az adott fóliatípu-
sú Folt – 12 típusú kiegészítő elemmel befedünk. A sávok szélén lévő 
rögzítést további fóliaszalaggal fedjük be, úgy, hogy a PVC-P fólia rög-
zítése melletti meleg levegővel hegesztett homogén varrat szélessége 
megfeleljen az előirányozott legkevesebb 30 mm szélességnek. 
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7.5 Szigetelő fólia fektetése 
Szigetelő fóliasávokat az aljzati textil védőrétegre tekercsből göngyöl-
jük le, legkevesebb 50 mm szélességű kölcsönös átfedéssel (oldali és 
homlokzati átfedés), és szükség szerinti hosszra vágjuk. Szomszédos 
fóliasávok közötti homlokzati átfedést kölcsönösen el kell tolni (úgy-
nevezett kötési fektetés) legkevesebb 100 mm-rel. A fólia sávok irá-
nya és átfedései az épülettel szemben és a víz hatásával szemben 
nem bír jelentőséggel. Függőleges szigetelés esetén az egyes fóliasá-
vokat rendszerint függőleges irányba rakjuk. 

Megfelelő végső helyzetben fekvő fóliasávokat szélükön kölcsönösen 
összeillesztjük, és függőleges felületeken a széleken előre pontrög-
zítéssel biztosítjuk, vagy hozzáillesztjük az előre telepített megfogó 
elemekhez. 

7.6 Szigetelő fólia illesztése 
7.6.1 Illesztés szerkezete
Az alkalmazott illesztés típusait, ezek szerkezetét és részeik minimá-
lis méreteit, milliméterben kifejezve, az A, B, C és D ábra mutatja. 

 

85
 

A ábra: Átlapolt kötés meleg levegő segítségével próbacsatorna nélkül – egyszerű hegesztés 

B ábra: Átlapolt kötés próbacsatornával – kettős hegesztés

C ábra: PE-HD fólia extrudált illesztése 

D ábra:  PVC-P fólia átlapolt kötése, terta-hidro-furán segítségével 
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7.6.2 Illesztés kivitelezése 
7.6.2.1 PVC-P fólia illesztése 
Szigetelő fóliák egyes szalagjainak bármilyen illesztése meleg levegő-
vel történő hegesztéssel vagy hideg eljárással, tetra-hidro-furán oldó-
szer segítségével történhet. Talajvíznyomás elleni szigetelés esetében 
javasolt az illesztést meleg levegős illesztéssel végezni. Térelemeket, 
megfogó szalagokat és léceket tartalmazó szigetelő fólia illesztése 
kizárólag meleg levegővel történhet. 
Tetra-hidro-furán (L-949 oldószer) segítségével az illesztés csak nyílt 
térben, +15 °C levegőhőmérséklet és száraz időjárás mellett végez-
hető. Ennek ellenére meleg levegővel zárt térben is lehet hegeszteni, 
-5 °C-ig terjedő levegőhőmérséklet mellett (alacsony hőmérséklet 
mellett a hegesztési eljárás csupán némileg lassabb és a hegesztési 
hőmérsékletet is szükséges módosítani. 

7.6.2.1.1 Illesztés meleg levegővel
Fólia hegesztése meleg levegővel azon alapszik, hogy az össze-
kötendő felszínt képlékeny állapotba hozzuk, a meleg levegővel 
működő hegesztő csövéből kiáramló levegősugárral, majd a két 
felszínt összenyomjuk. Az anyag olvasztásának menete alapján 
a hegesztő az illesztés hosszanti tengelyének irányába mozog és 
az összekötendő széleket kölcsönösen kézi hengerrel összenyom-
juk. A fólia átfedések illesztésére 400 mm széles hegesztő csövet 
használunk, az illesztésbe úgy toljuk be, hogy a cső széle kb. 
3 - 4 mm-re átnyúljon és a homogén illesztés szélessége legkeve-
sebb 30 mm legyen. 

7.6.2.1.2. Illesztés tetra-hidro-furán segítségével
Fólia hegesztése tetra-hidro-furán segítségével úgy történik, hogy 
az összehegesztendő fóliák felületét oldószerrel lemaratjuk, majd 
a fóliákat összenyomjuk. A fóliák széle az illesztés helyén legyen 
tiszta, pormentes és száraz. Az oldószert a fóliák széle közé la-
pos ecsettel visszük fel. A fokozatosan előrehaladó ecset után 
közvetlenül, a két felületet kölcsönösen összenyomjuk úgy, hogy 
tetra-hidro-furán az átfedés szélességében levegőbuborék nélkül, 
összefüggő filmréteget képezzen. Az illesztés megfelelő össze-
nyomását vízszintes felületeken legjobban úgy érjük el, ha a fóliát 
homokzacskóval terheljük, amit az illesztésen szorosan az ecset 
után tolunk előre, és így az oldószer fölösleges része az illesz-
tésből előre és oldalra is kinyomódik. Függőleges és ferde felü-
leteken tetra-hidro-furán segítségével történő illesztésnél mindig 
lentről felfelé irányba haladunk. Az illesztést szorosan az ecset 
után nyomjuk össze és így az oldószerfölösleg felfelé irányba nyo-
módik ki. 
Ha a fólia a kondenzált levegőnedvességtől harmatos, szükségszerű 
felületét először megszárítani és meleg levegővel előmelegíteni vagy 
legalább száraz ronggyal tökéletesen áttörölni. Tetra-hidro-furán segít-
ségével történő illesztés szélessége szükséges, hogy az átfedés teljes 
szélességén legyen, azaz legkevesebb 40 mm. 
Amennyiben a fóliát nem szilárd alapon illesztjük (talaj, kavicsos ho-
mok), szükséges az illesztés helye alá szilárd alátétet (például kb. 
200 mm széles és legalább 2 000 mm hosszú lemezszalagot) he-
lyezni, amit az illesztés helyén mindig tovább húzunk, ahogyan az 
illesztés halad előre. 
Három felület illesztésének találkozási pontjában (un. „T illesztés”) 
szükséges az illesztést utólag beágyazó anyaggal biztosítani, vagy 
meleg levegővel gondosan beforrasztani és kézi henger élével lehen-
gerelni. 
Tetra-hidro-furán segítségével kivitelezett illesztés végső szilárdságát 
24 óra elteltével érjük el. 

7.6.2.1.3 Illesztés biztosítása beágyazó anyaggal 
Talajvíznyomás elleni szigetelés esetében, az illesztések minőségének 
és folyamatosságának ellenőrzését követően, szükséges az illesztés 
szélét beágyazó anyaggal biztosítani, lefolyó és felszíni víz elleni szi-
getelésnél beágyazó anyaggal való biztosítást javasoljuk. A beágyazó 
anyagot az illesztés szélére PE flakonból nyomjuk ki, a flakon fedelére 
szerelt csövön keresztül. Vízszintes felületen az illesztés biztosítására 
3 mm belső átmérőjű csövet használunk, függőleges és lejtős felüle-
teken 1 mm átmérőjű cső a megfelelő. Szükségszerű, hogy a beág-
yazó anyag a felhordásnál megfelelő konzisztenciával rendelkezzen, 
amit megsűrűsödés esetén tetra-hidro-furán oldószer (higító L-494) 
hozzáadásával módosíthatunk. Az anyagnak a csőből könnyen ki kell 
nyomódnia a flakon megnyomása után, azonban az anyag felhordása 
után keletkező „un. libabőr“ nem folyhat szét a függőleges felületen 
sem. 
Szemrevételezéssel könnyű ellenőrizhetőség végett a beágyazó 
anyagnak más színe van mint a fóliának. 

7.6.2.2 PE-HD fólia illesztése 
PE-HD szigetelő fólia szalagjainak illesztése túlnyomó részben un. 
fűtött ékkel és extrudált hegesztéssel történik. Továbbá erre a célra 
használható speciális meleg levegővel működő automata berende-
zés. 

7.6.2.2.1 Hegesztés fűtött ékkel 
Fólia illesztése ezzel a módszerrel abból áll, hogy fűtött (fém) ékkel 
a két szemközti fólia felületét megolvasztjuk, majd mindkét megol-
vasztott felületet nyomóhengerrel egymáshoz nyomjuk. Mindkét 
fólia átfedése az illesztésen kell, hogy legkevesebb 100 mm legyen. 
Szükséges, hogy a fólia az illesztés helyén tiszta és száraz legyen, 
felületi sérülések (karcolások, stb.) nélkül. 
A hegesztés megkezdése előtt legalább 2 m hosszan varratpróbát 
csinálunk, hogy a kezelőszemélyzet a hegesztés paramétereit az idő-
járási feltételek függvényében be tudja állítani. A beállított paraméte-
rek a fólia vastagsága, levegő hőmérséklete, levegő nedvessége, szél 
sebessége és iránya, napsugár hatása, stb. szerint változni fognak. 
Szükségszerű, hogy a szakmunkás az illesztés során folyamatosan 
ügyeljen a beállított értékekre és az ék mögötti varrat minőségére. 
A nyomóhenger nyomását úgy kell beállítani, hogy a varratból a mele-
g, felolvasztott anyagnak csak minimális mennyisége tolódjon ki. 
Szükség esetén, ha közben a külső, környezeti feltételek változnak, 
a nyomást és a hőmérsékletet újra be kell állítani, hogy egyenletes 
varrat képződjön, és csak az újraállítást követően lehet a hegesztést 
folytatni. 
Hideg időjárási viszonyok mellett történő hegesztésnél javasolt az 
illesztés helyét meleg levegővel előmelegíteni, esetleg a hegesztés 
helyét megfelelő módon védeni kell a huzat okozta hőveszteséggel 
szemben, és gyakrabban kell vizsgálni, hogy a hegesztés feltételei 
megfelelőek-e. Esőben, havazásban a fóliát hegeszteni nem szabad, 
akkor sem, ha csak kissé esik vagy havazik. 
PE-HD fólia fűtött ékkel történő hegesztésénél az illesztés végső szi-
lárdsága 1 óra elteltével érhető el. 

7.6.2.2.2 Illesztés extrudált hegesztéssel 
Extrudált hegesztés a szigetelő fóliával azonos anyag megolvasztá-
sán és kinyomódásán, valamint mindkét fólia illesztési helyére a kin-
yomódott „un. libabőr” hozzáolvasztásán alapszik. 
Az illesztés ezen módja mindenekelőtt olyan helyen javasolt, ahol 
„fűtött ékkel” való hegesztés nem alkalmazható, a nem megfelelő 
hozzáférés miatt, továbbá fokozott figyelmet és gondosságot igénylő 
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helyeken, ilyenek leginkább a sarkak, szögletek, átbocsátások, var-
ratjavítások, stb. 
Mindkét fólia átfedése az illesztés helyén legkevesebb 75 mm legyen. 
Mindkét fóliát az átfedés helyén kisegítő (helyzeti) meleg levegős he-
gesztéssel illesztjük, ennek csak kisegítő funkciója van, a fólia köve-
telmény szerinti helyzetben tartására vonatkozóan, vagy azért, hogy 
a nem egyenes alapzathoz mindkét fólia jobban hozzásimuljon, stb. 
A hegesztés megkezdése előtt nem több mint 1 órával korábban 
a fólia felületét a felső fólia élétől minden oldalra 200 mm széles-
ségben le kell köszörülni (érdesíteni). Ez az él ferde lesz – „össze-
zsugorodik”. FIGYELEM – a fóliát csupán érdesíteni kell – jelentős 
mértékben nem vékonyodhat el. A fólia érdesítése után következik 
maga a hegesztés, extrudáló (kinyomó) készülékkel, szükségszerű, 
hogy a megolvasztott anyag folyamatosan un. „libabőrt” képezzen, 
amit a fúvófej segítségével az illesztés helyén egyenletesen mindkét 
fóliafelülethez nyomunk. A varrat legalább 30 mm széles legyen. 
A hegesztőkészüléken a hőmérsékletet az adott készülék gyártójá-
nak utasítása szerint állítjuk be. Továbbá szükséges a hőmérsékletet 
összhangba hozni a környezeti feltételekkel (időjárás), a hegesztendő 
fólia vastagságával, stb. Elengedhetetlen, hogy a hegesztés megkez-
dése előtt próbahegesztést végezzünk, legalább 2 m hosszan, hogy 
a szakmunkás az adott nap specifikus feltételeinek megfelelően meg-
találja a megfelelő értékeket. 
Szükséges, hogy a szakmunkás folyamatosan kövesse a beállított ér-
tékeket és a kész varrat minőségét. A fólia az illesztés helyén legyen 
tiszta és száraz, felszíni sérülésmentes. Esőben, havazásban a fóliát 
hegeszteni nem szabad, akkor sem, ha csak kissé esik vagy havazik, 
továbbá ködben sem javasolt hegeszteni. 

7.6.2.3 Módosított poliolefín fóliák illesztése 
7.6.2.3.1 Fóliaillesztés 
Módosított típusú poliolefín fóliákat meleg levegővel vagy fűtött ékkel 
nagyon jól lehet hegeszteni. Meleg levegővel való hegesztés ugyan 
olyan módon történik mint a  PVC-P fóliák esetében (lásd 7.6.2.2.1 
bekezdést), a fűtött ékkel való hegesztés módja viszont a PE-HD fóli-
ák illesztésénél van leírva (lásd 7.6.2.2.1 bekezdést). 
Fenti fóliák jó hegeszthetőségén túl szükséges az illesztés során né-
mely különlegességüket és specifikus tulajdonságaikat is figyelembe 
venni, amelyek az eltérő anyagösszetételből és az anyag jellegéből 
adódnak. Alapvető eltérő tulajdonság, az anyag viselkedésének érzé-
kenysége túlzott hőterhelés mellett. Hődegradáció a poliolefín fóliák 
esetében lényeges színváltozásban vagy az anyag jellegének válto-
zásában nem nyilvánul meg, és a végső fázisban sem, mértéktelen 
gáztermék (füst) keletkezésében sem, ahogyan az a lágyított PVC-nél 
előfordul, de hődegradáció okozta, külsőleg láthatatlan anyagszer-
kezeti változás a végső fázisban, a kivitelezett illesztés minőségére 
és szilárdságára kihatással van. Ezen oknál fogva általában javasolt 
alacsonyabb hegesztési hőmérsékletet (300 - 400 °C) alkalmazni, és 
szükségszerű a hegesztés gyorsaságát a hőmérséklethez igazítani. 
Módosított poliolefín fóliák hegesztésénél a varrat végső szilárdságát 
1 óra elteltével érjük el. 

7.6.2.3.2 Fólia ráillesztése más poliolefín anyagra 
Modifikált poliolefín fóliák meleg levegővel vagy fűtött ékkel nagyon 
jól hegeszthetők fóliákkal, megfelelő típusú poliolefínből (PE-HD, PP) 
készült lapokkal vagy más kiegészítő elemekkel. Ezt előnyösen ki 
lehet használni a szigetelés kölcsönös összekapcsolásánál vagy a s-
zigetelés zárásánál és az átbocsátások kidolgozásánál. A PP bázisú 
lapanyagnál azonban mindenekelőtt szükséges a felület mechanikus 
kezelése finom dörzspapírral és utólagos zsírtalanítása megfelelő ol-

dószerrel (izopropil-alkohol, esetleg ipari szesz). Ezt követően a hege-
sztést az oldószer teljes elpárolgása után végezzük, az előre megha-
tározott és kipróbált optimális hegesztési feltételek mellett. 
Megjegyzés: Az illesztés szilárdságának – elmállásának irányadó 
vizsgálatát, a PVC-P fóliákkal szemben, az illesztés tökéletes kihűlése 
után kell végezni. 
 
7.6.2.4 Profilfóliák illesztése 
A profilfóliákat, ha védő-, drenázs- és szellőztető rétegként használ-
juk, csak „szárazon” illesztjük, a „szálcsomós” szélszalagot mechani-
kusan egymásba illesztjük. Az illesztés ezen módjánál javasolt a sza-
lagok szélét két szálcsomó soron átfedni. 

7.6.3 Illesztések minőségi vizsgálata az építési területen 
Szigetelő fóliák illesztésének minőségét, mielőtt védő textilréteggel 
befednénk, szemrevételezéssel gondosan ellenőrizni kell. Szigetelés 
megrendelője az épület, építmény jellegének megfelelően az illeszté-
sek tömörségi vizsgálatát az alábbiakban leírt módszerekkel kérheti. 
A továbbiakban kevésbé elterjed vizsgálati módokat, mint az illesz-
tés minőségének ellenőrzése magas feszültséggel vagy ultrahangos 
módszerrel, nem részletezzük. 

7.6.3.1 Illesztések külső minősége 
Az illesztések külső minőségét szemrevételezéssel ítéljük meg. Az 
ellenőrzést az illesztés teljes hosszán végezzük, az alábbiakat ítéljük 
meg: 

  varrat alakját és a hegesztés egységességét, 
  az illesztés helyén a hengerlés módját, 
  a varrat helyén az átfedés élének összehangolását és egyenessé-
gét a körülötte lévő fóliafelülettel 
  a hegesztett illesztésen a bemetszéseket, recéket és hornyokat. 

Megjegyzés: Recék és felszíni karcolások csak a fólia vastagságá-
nak 10%-os mélységébe hatolhatnak be, és korlátolt terjedelemben. 
Nagyobb kiterjedésű hibák, egyenletlenségek esetén átlapolással, 
egy darab fólia hozzáadásával kell a javításokat eszközölni. 

7.6.3.2 Illesztések vízhatlanságának vizsgálata 
7.6.3.2.1 Átlapolással, próbacsatorna nélkül kivitelezett illesztés 
vákuum vizsgálata 
A próbát átlátszó harang segítségével végezzük, amelyet csővel 
a vákuum szivattyúhoz kapcsolunk. A harang alsó élén tömítő pro-
fil van, amely légmentesen elzárja a vizsgált teret. A vizsgálat alatt 
a harangban depresszió keletkezik. 
Próba menete
Meleg levegővel való hegesztés varratának vákuumos ellenőrzését 
legkevesebb 1 órával az illesztés befejezése után végezhetjük, THF 
segítségével történt illesztésnél legkevesebb 24 órával a munka be-
fejezése után. 
A vizsgálandó helyet először portól és szennyeződéstől megtisztítjuk. 
Az illesztés helyét indikációs folyadékkal kenünk be, ami buboré-
kot idéz elő (szaponát oldat, vízben oldott Jar elegyet javasolunk). 
A próbaharangot a vizsgálandó varrat felé helyezzük és az alapzathoz 
nyomjuk. PVC-P fóliák esetében a vizsgálatot 0,2 bar (0,02 MPa) de-
presszió mellett végezzük, PE-HD és PO fóliák esetében pedig 0,4 bar 
(0,04 MPa) depresszió mellett. Ez az érték 10 másodpercig állandó 
legyen. Az indikációs folyadék buborékot nem idézhet elő. Ezt a vi-
zsgálatot időigényességére való tekintettel csak szúrópróbaszerűen 
végezzük (az illesztés hosszának legtöbb 5%-a javasolt), rövid szaka-
szokra és T-illesztések helyére korlátozódik. 
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7.6.3.2.2 Átlapolással, próbacsatornával kivitelezett illesztések nyo-
máspróbája 
Ez a próba lehetővé teszi az illesztés teljes hosszának tesztelését egy 
művelettel. Túlnyomáspróbát a varrat kivitelezése után legkevesebb 
1 órával végezhetünk. A vizsgálóberendezés rendszerint úgy van 
telepítve, hogy az illesztés egyik vége manométerrel ellátott sűrített 
levegő bevezetésénél van használva, amelyik a próbacsatornát tömíti. 
Az illesztés másik vége keresztvarrattal van tömítve vagy más megfe-
lelő módon. A próbanyomást a fólia és a környezet hőmérsékletéhez, 
próbacsatorna szélességéhez, a hegesztett fólia vastagságához és 
anyagához kell hozzáigazítani. A próbanyomás kb. 15 percig tart. Ez 
idő után a nyomás az eredeti érték alá több mint 20%-kal nem csök-
kenhet. A fenti próbák végzése során javasolt a DVS 2225 és ÖNORM 
S 2076 szabványok betartása. 

7.6.4 Vizsgálati eredmények kiértékelése 
Minden elvégzett próba eredményét jegyzőkönyvbe ajánlott felvenni, 
amely a DVS 2225 és ÖNORM S 2076 szabvány melléklete, ennek 
célja az eredmények ellenőrzése. Ezek a jegyzőkönyvek rendszerint 
az átadási okiratok szerves részét képezik. Amennyiben az építési 
helyen elvégzett próbák eredményeivel kapcsolatosan kételyek me-
rülnének fel, a vizsgálatokat laboratóriumban végzett utólagos tesz-
tekkel lehet kiegészíteni. 

7.7 Részletek kidolgozása 
Szigetelő bevonat, kiemelt figyelmet és gondosságot igénylő, részletei 
közé tartozik leginkább a szigetelés merevítése, szakaszos összekap-
csolás és sarkak, szögletek és átbocsátások kidolgozása. 

7.7.1 Szigetelés merevítése 
Nyomásszigetelés esetében a merevítés az alapzat összes élének és 
sarkának hosszában történik (lásd melléklet – 6b ábra) és a dilatációs 
hézag felett áthaladó bevonatnál (lásd melléklet - 13a, 13b, 13c ábra). 
Merevítés abból áll, hogy a kritikus helyen a szigetelő fóliát, ugyan 
olyan típusú és vastagságú kiegészítő fóliaszalaggal megkettőzzük, 
és széleit összekapcsoljuk a folytonos alapfóliával, ugyan olyan mó-
don mint ahogyan a többi fóliaillesztések történnek (7.6 bekezdés). 
A kiegészítő szalagot a merevített hely tengelye felett kell elhelyezni, 
amennyiben lehetséges mindkét oldallal szimmetrikusan. Ezért fontos, 
hogy a szigetelési munkálatok végzése idején az alapzaton nem látha-
tó hézagok majdani helyzete minél pontosabban ki legyen jelölve. 

7.7.2 Sarkak, szögletek merevítése és tömítése 
Azokon a helyeken, ahol a szigetelő bevonat három merőleges síkja 
kölcsönösen keresztezi egymást (derékszögtől megengedett maxi-
mális eltérés ± 10°) és sarkat vagy szögletet képeznek, bármilyen 
lerakási mód mellett, úgy folytonos szigetelő fólia mint merevítő szala-
gok esetén, az illesztésen, kisebb szélességű átfedéssel mint a PVC-P 
és modifikált poliolefín fóliákra előírt 30 mm és PE-HD fóliákra előírt 
75 mm, mindig maradnak gyengébb helyek. Ezeket a kritikus helyeket 
ezért szükséges végezetül (alapfólia illesztésének kivitelezése után) 
fóliából készült speciális téridomokkal tömíteni (vákuumos profilozott 
idomok – kúp és hullámprofil a PVC-P és modifikált poliolefín fóliákhoz 
vagy PE-HD fólia tömítésére sarokelem), (lásd melléklet – 3, 4 ábra). 
Az idomokat a folytonos fóliához kizárólag meleg levegővel hegeszt-
jük (PVC-P és modifikált PO) vagy extrudált hegesztéssel – sajtolással 
(PE-HD) - lásd 7.6.2.2.2 bekezdést. 
PVC-P és modifikált poliolefín idomokat, amennyiben lehetséges, 
szükséges teljes felületükön hegeszteni, de a szélüktől legkevesebb 
30 mm szélességben. Ezeket a varratokat beágyazó anyaggal kell 
biztosítani. 

Tompa szöget (több mint 100°) kölcsönösen bezáró síkok metszés-
pontjait megfelelő nagy kör alakú sík folttal tömítjük, amelyik a hege-
sztés során egyidejűleg és térben is az alapzat görbülete szerint for-
málódik. Az illesztések rögzítése és biztosítása ugyan úgy történik 
mint az előre gyártott idomok esetében. 

7.7.3 Átbocsátások kivitelezése

7.7.4 PVC-P fóliaszigetelés áttörései
7.7.4.1.1 PVC cső áttörések
Áttöréskidolgozásához (lásd melléklet – ábra 12a) PVC-P körgyűrűt 
– 13 típus használunk az adott fóliatípusból. A körgyűrűben (nagyobb 
áttörések esetén, ∅ cca 250 mm fólia síkátmérője, nagyobb mint az 
áttörés átmérője) először ollóval kb. 1/3 –dal kisebb kör alakú nyílást 
vágunk mint az átbocsátandó cső külső átmérője. A nyílás környezeté-
ben a fóliát meleg levegővel felmelegítjük és az idomot erővel az áttö-
résre húzzuk. Ezáltal eredetileg síkidomból térbeli karima alakul, amely 
az átbocsátandó csövet szorosan körbefogja. Az idomot a folytonos 
fóliabevonathoz nyomjuk és ezzel a kerületén összehegesztjük. Az így 
kialakított karimát a csövön meghosszabbítjuk, miután körülcsavarjuk 
kb. 100 mm széles fóliaszalaggal. Ugyanakkor az áttörés körbecsavará-
sánál a szalagot meleg levegővel az idom karimájához hegesztjük és az 
átbocsátandó csőhöz, majd végezetül a szalag kezdetéhez. 
Amennyiben olyan csőáttörésről van szó, amelyre idomot nem lehet 
ráhúzni (folytonos csővezeték), idomot az áttörésen kívül csináljuk, 
más megfelelő, megegyező vagy valamivel nagyobb átmérőjű köridom 
segítségével. A kész idomot az egyik oldalán szétvágjuk, az áttörésre 
helyezzük és a vágás helyén átfedéssel vagy kiegészítő fóliaszalagot 
használva ismét egy egészbe hegesztjük. 

7.7.4.1.2 Más mint PVC anyagok áttöréseii (acél, öntvény, kerámia, stb.)
Ez az áttörésii mód nyomásszigetelés mellett nem használható. 
A kivitelezés menete az előzőtől annyiban tér el, hogy az áttörést, 
az alapszerkezettel való érintkezési helyén, az idom ráhúzása előtt, 
poliuretán kittréteggel kell ellátni, éspedig az áttörés síkjától kb. 70 
- 120 mm magasságban (lásd melléklet – 12b ábra). 
Kiegészítő karimát, amelyet az alsó részénél meleg levegővel a PVC-P 
körgyűrűhöz erősítettünk, kihűlés után az átbocsátandó csővezetékre 
acélszalaggal ráerősítjük. 

7.7.4.1.3 Áttörések megoldása szilárd és szabad karima segítségé-
vel 
Áttöréseket, amelyeknél a szigetelés összekapcsolása úgy van meg-
oldva, hogy a szigetelés a szilárd és szabad karima közé van fogva, 
a bevonat kettőzésével tömítjük (a karimát kb. 100 mm-rel átfedő sík-
folt hozzáhegesztésével), mindkét tömítő karima illeszkedési helyére 
kb. 5 mm vastagságú folytonos PU kittréteget viszünk fel, és a ka-
rimát összetartó összes csavart egyenletesen meghúzzuk, míg a kitt 
elkezd a karimák kerületén kinyomulni (lásd melléklet – 11 ábra). 
A karimák illeszkedési helyét előzőleg tökéletesem meg kell tisztítani 
minden szennyeződéstől és rozsdától. 
Ha a szabad karima részekből van összeállítva, a hézag közöttük nem 
lehet nagyobb mint 2 mm. 
A szigetelés zárásának, befejezésének megoldása hasonló módon tör-
ténik az acéllemezek, keretek, stb. kerületén is, a szigetelő bevonatot 
az acélszerkezet és karima közé fogjuk be (lásd melléklet – 14 ábra). 

7.7.4.1.4 Áttörések megoldása palástcső segítségével 
Acél palástcsövet (un. védőcső) leginkább akkor használunk, ha az 
átbocsátandó testet a szigetelés kivitelezése előtt nem lehet telepíteni 
(lásd melléklet – 10 ábra). 
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Az acél palástcsövet a szigetelő bevonathoz szilárd és szabad karima 
segítségével kapcsoljuk. Ezen részlet kivitelezésének alapszabályait 
a 7.7.3.1.3 bekezdés tartalmazza. 
A palástcső és átbocsátandó test közötti rést utólag vízhatlan módon 
le kell zárni, hidrofizikai terhelési típus követelményeinek megfelelően. 
Ezt csővezetékeket kivitelező cég oldja meg. 

7.7.4.2 PE-HD fóliaszigetelés áttörései
7.7.4.2.1 PE-HD csövek áttörései 
PE-HD fóliaszigetelés felületén áthaladó csőtokba elhelyezendő, 
a szigeteléssel megegyező anyagból készült PE-HD csövet szüksé-
ges alkalmazni. Erre a csőre 5 - 12 mm vastagságú PE-HD lemezt 
hegesztünk, mindkét oldalra, a csőpalást méretétől kb. 200 mm-rel 
nagyobbat, hogy megfelelő nagyságú terület keletkezzen a szigetelés 
hozzáhegesztésére. Ezt a lemezt a hozzáhegesztett csővel az alapzat-
hoz rögzítjük és a folytonos szigetelést pedig így hegesztjük hozzá. 
Minden illesztést extrudált hegesztéssel végezzük. A csőtok és a cső 
közötti szabad teret előírt módon tömítjük. Rendszerint a cső illetve 
csővezeték szállítója biztosítja. 

7.7.4.2.2 Különböző anyagok áttörései
Amennyiben a szigetelés áttöréseinél különböző anyagok (például 
fém – PE-HD) fordulnak elő, szükséges ezt a részletet a szigetelés 
mechanikus megfogásával, a szilárd és szabad karima között, megol-
dani, majd megfelelő kittel tömíteni – lásd 7.7.4.1.3 bekezdést. 

7.7.4.3 Módosított poliolefín fóliaszigetelés áttörési
7.7.4.3.1 PE-HD csövek áttörései 
Az ilyen áttörések megoldásánál ugyan olyan módon kell eljárni mint 
a PVC-P fólia áttöréseknél(lásd 7.7.4.1.1 bekezdést).

7.7.4.3.2 Nem PE-HD, de más anyagokból készült áttörések
Hasonlóan oldjuk meg mint a PVC-P fólia esetében, összehúzó szalag 
segítségével (lásd 7.7.4.1.2 bekezdést), vagy szilárd és szabad karima 
segítségével (lásd 7.7.4.1.3 bekezdést) . 

7.8 Szakaszos összekapcsolás
Ha az épület szigetelése szigetelő medencét alkot, egy szakaszon be-
lül kivitelezhető (lás melléklet – 6a ábra). Többi esetben a szigetelés 
kivitelezését az építési munkálatok feltelezett menetének függvényé-
ben kell szervezni, de legkevesebb két munkaszakaszban (lásd mel-
léklet - 5a, 5b, 6a, 6b ábra). 
Szigetelés szakaszos, hibamentes kivitelezésének alapvető feltétele, 
hogy a már kész szigetelés mechanikus sérülésének védelmét megfe-
lelő módon biztosítsuk. 
A szigetelő bevonatot teljes terjedelmében mindig két oldalról szö-
vetlen textíliával védjük, mechanikus sérülések ellen, amit az építési 
munkák okozhatnak, vízszintes és lejtős felületeken rendszerint rá-
adásként betonkenetet használunk, mint ideiglenes védelmet. Szintén 
használható palló, vasbeton előre gyártott elem, stb. 
A majdani épület körvonalát átfedő szigetelő réteget (sok esetben te-
hát az ideiglenes védőréteget is) az építési munkálatok alatt sérülés 
ellen szükséges védeni, deszkákkal vagy más megfelelő módon. 
Ideiglenes védelemmel (például megfelelő deszkával) a szigetelő réte-
get védeni kell fémmerevítők hegesztése ellen is a közelben. 
Mechanikus sérülés elleni ideiglenes védelmen kívül sok esetben 
szükséges a szigetelő rendszert mechanikusan ideiglenesen rögzíte-
ni. Úgy az ideiglenes védelmet mint mechanikus rögzítést, úgy kell 
tervezni és kivitelezni, hogy ezeket a következő munkák megkezdése 
előtt a szigetelés mechanikus rongálása nélkül lehessen eltávolítani. 

7.9 Dilatációs hézagok megoldása 
Azon a helyen, ahol az épületszerkezet dilatációja fut, szükséges az 
alapréteget és a végső védőréteget (de nem műszaki textília) szintén 
dilatációs hézaggal felosztani. 
Két dilatációs egység feltételezhető mozgása szerint a hézag helyén 
szükséges olyan szerkezeti intézkedést javasolni, amelyek a dilatá-
ciós elmozdulás mellett kizárják a szigetelés sérülésének lehetőségét. 
Azonban minden esetben szükséges a hézag helyén, a szigetelést a fő 
szigeteléssel azonos vastagságú kiegészítő fóliaszalaggal megerősíteni. 
A kiegészítő szalag szélessége a hidrofizikai terhelési kategóriától függ 
(lásd melléklet - 13a, 13b, 13c ábra). A szigetelés kettőzését nem feltét-
len szükséges csinálni, ha speciális dilatációs profilt használunk (lásd 
melléklet – 13d ábra), azonban ebben az esetben is, a szigetelés bizton-
ságának növelése érdekében, javasolt a szigetelés megerősítése. 
A fólia jobb dilatációjának biztosítása végett és betonkeverék befolyása 
ellen a textíliába, javasolt még a szigetelő rétegcsoportot felső oldalán leg-
kevesebb 0,1 mm vastag és 500 mm széles egyszerű PE fóliával védeni. 
A dilatációs hézagon, lefolyó víz terhelése mellett, a kiegészítő fólia 
szélessége szükségszerű, hogy legkevesebb 250 mm legyen, nyo-
másszigetelés esetén legkevesebb 400 mm. 

7.10 Megrongálódott szigetelés javítása 
Amennyiben a szigetelés egésze megsérült, helyi rongálás következ-
tében (mechanikusan, magas hőmérséklet vagy vegyszer hatására), 
a sérült helyet ugyanazon fóliából készült, megfelelő nagyságú folttal 
fedjük be, majd a foltot kerületén meleg levegővel hegesztjük (Folt 
– 12 típus), vagy extrudált módszerrel (PE-HD fólia esetén). Helyben 
előállított négyzet- vagy téglalapalakú foltot le kell kerekíteni, esetleg 
a sarkakat gömbölyíteni. A folt ráhelyezése előtt szükségszerű a fó-
liát a szennyeződéstől tökéletesen megtisztítani (szaponátos vízzel, 
szesszel lemosni, stb.). Ha a fóliát nem tudja megtisztítani, ilyenkor 
jobb a foltot a javításra váró hely alá tolni, minden oldalra megfelelő 
átfedéssel, és a foltot a fólia tiszta alsó felületével összehegeszteni. 

7.11 Szigetelő bevonatok aktív ellenőrző rendszerrel 
Rendkívül kiemelt épület esetében a szigetelő bevonatot ellenőrző 
rendszerrel is el lehet látni. Kétrétegű szigetelő bevonatról van szó, 
szerkezetük lehetővé teszi a tömörség állandó vizsgálatát, az épület 
teljes élettartama alatt (lásd E ábrát). 

Kivitelezés irányelve
1.  Mindkét szigetelő réteget egyazon anyagból kell kivitelezni. A fóliák 

vastagsága egymástól több mint 0,5 mm-rel nem térhetnek el. 
2.  Az egyes szigetelő rétegek kivitelezése olyan legyen, hogy egy-egy 

réteg a szigetelő rendszer funkcióját, jelen útmutató elveinek meg-
felelően, önállóan is teljesítse. 

3.  Szükségszerű, hogy a szeparáló réteg mindkét réteget megbízha-
tóan elválasztja. Ugyanakkor lehetővé kell, hogy tegye, esetleges 
szanálás esetén az injektált anyag tökéletes áteresztését. 

4.  Egyes szektorok nagyságát és felosztását külön terv határozza 
meg. (Egy szektor optimális mérete kb. 50 m2, egy szektor legna-
gyobb mérete ne lépje túl a 80 m2.) 

5.  Minden ellenőrző szektort a külső környezettel össze kell kötni, 
legkevesebb két szeleppel, amelyeket a szigetelő réteg egyikére 
vízhatlan módon rákötünk. 

6.  A csövecskék hossza és belső átmérője szükségszerű, hogy lehetővé 
tegye az egyes szekciók tömörségének könnyű ellenőrzését, az épü-
let befejezése után is, esetleg az injektált tömítő anyag ellenőrzését. 

7.  A tömítő injektált anyagot előzetesen jóváhagyja az alkalmazott 
szigetelő anyag gyártója. 
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E ábra: Kétrétegű ellenőrző rendszer elrendezésének vázlata

Alap összetétel: 
 védő cementhabarcs
 alapozó műszaki textília
 FATRAFOL vízszigetelő fólia 
  szeparáló és drenázs réteg, állandó vízáteresztő együtthatója 

1.10-4m.s-1

 FATRAFOL vízszigetelő fólia
 védő műszaki textília
 alapszerkezet

Egyes szekciók tömörségének vizsgálata
A kontroll szekció ellenőrzése előtt javasolt az egyes rétegek tömör-
ségi vizsgálatát külön-külön elvégezni (7.6.3 bekezdés alapján). Az 
ellenőrzött szektor egyik csövét a vákuumkészülékre kapcsoljuk. Az 
ellenőrzött szektor többi csöveit tökéletesen tömíteni kell. Az ellen-
őrzött szekcióból a levegő kiürítését és magát a mérést megfelelő 
terjedelmű manométerrel ellátott vákuumszivattyú segítségével vé-
gezzük. A mért térben a kezdő depresszió legalább 0,5 bar (0,05 M-
Pa) legyen, a levegő kiürítésének ideje a mért szektor nagyságától és 
a környező levegő hőmérsékletétől függ. A nyomás állandósulása 
után a készülék kikapcsol és teljesen elzárja a levegő útját az ellen-
őrző csőbe. A mérés eredménye megfelelőnek minősül, ha a mérés 
időtartama alatt (kb. 15 perc) a depresszió 0,4 bar érték alá nem 
csökken, azaz az eredeti érték 20%-a alá. 

7.12 Profilfóliák fektetése
7.12.1.1 Fólia fektetése vízszintes felületen
A profilfóliákat mechanikus rögzítés nélkül fektetjük és kapcsoljuk 
össze. Csupán a lefektetett fóliák szabad széleit javasolt felemelke-

dés ellen ideiglenesen biztosítani. A lefektetett és másként nem vé-
dett fóliára a szakmunkás csak elengedhetetlen okból léphet, a fólián 
egész talpára lépve kell járnia. A fóliára tilos bármilyen anyagot lerak-
ni. A felületre lerakott fóliákat azonnal be kell fedni legalább 50 mm 
vastagságú további betonkenet réteggel (járó felületeket legkevesebb 
80 mm vastagságú réteggel), hogy a fóliát mechanikus sérülésektől 
megvédje. Ehhez a munkához csak könnyű szállítóeszközt használ-
hatunk, ami a pallón vagy más kimerevítéseken közlekedik és kizárja 
a fólia helyi túlterhelését esetleg sérülését. 

7.12.1.2 Fólia fektetése függőleges felületen
Vízszintesen vezetett szalag esetén a tekercs fokozatosan szétgön-
gyölődik és a felső szélén, előírt távolságokban, az alapzathoz rögzítő 
elemek segítségével rögzíteni kell. Két vagy három szalag egymásra 
rakása esetén lentről felfelé haladunk. Felső fólia széle átfedi az alsó 
fóliát. A fólia alsó szalagját kisegítő illesztéssel rögzítjük, 1 m távolsá-
gokban, felső szélétől legkevesebb 105 mm-re (negyedik szálcsomó). 
Végső rögzítés az előírt távolságokban (max. 300 mm-ként) mindkét 
fólia átfedési helyén történik, a felső fóliaszalag alsó szélétől számí-
tott második szálcsomón. 

Függőlegesen vezetett szalag esetén, fentről lefelé göngyölődik szét 
és egymás mellé fektetjük. A kölcsönös illesztés illeszkedésének 
ellenőrzése után a szalagokat felső szélükön rögzítjük, átfedés he-
lyének kihagyásával, ahol rögzítésre csak a teljes illesztés tömítését 
követően kerül sor. Fólia alsó szabad szélét szükség szerint, felemel-
kedés ellen biztosítjuk, például föld ráhúzásával. Ha a profilfóliát más 
vízszigetelővel kombinálva használjuk mint védőréteget, nem rögzít-
hető olyan helyeken, ahol a fő vízszigetelő réteg funkcióját látja el. 

8.1 Szakmai alkalmasság
Szükségszerű, hogy a FATRAFOL-H rendszerű szigetelést végző mun-
kacsoportot tapasztalt és szakmailag képzett szigetelő szakmunkás-
ok alkossák, akik jelen útmutatót és irányelveit ismerik. 

8.2 Szigetelő munkacsoport javasolt felszerelése 
Elektromos készülékek

   kézi, meleg levegővel működő hegesztőkészülék, 40 mm és 20 mm
szélességű csővel (javasolt típus LEISTER TRIAC) - PVC-P fólia és 
modifikált poliolefín fólia hegesztéséhez 

  mozgó, meleg levegővel működő hegesztőgép (javasolt típus 
LEISTER VARIANT - PVC-P fólia hegesztéséhez, vagy Leister X-92, 
X-84 és Twiny típus - PE-HD és PVC-P fólia hegesztéséhez) 
  hegesztőkészülék fűtött ékkel – mindenekelőtt PE-HD fólia hegesz-
téséhez 
  extrudáló hegesztőkészülék – csak PE-HD fólia hegesztéséhez 
  ütvefúró fúrókészülék, 6 mm és 8 mm fúróval, falba fúrásra 
  vízfelszívó-készülék 

8. Szigetelő munkacsoport alkalmassága 
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Munkaeszközök és segédeszközök
  seprű
  összerakható méter
  acélvonalzó
  zsírkréta
  kampós kés
  olló
  kézi, gumi nyomóhenger
  feszítő szegecsek beverésére szolgáló eszköz (acélcső Js 4-5 mm, 
hossza kb. 150 mm)

  kalapács
  lyukasztógép, átmérője 10 mm és 13 mm 
  acél vágókés 
  kézi lemeznyíró olló 

  kittspatula
  mechanikus kittkinyomó pisztoly
  PE üveg kifolyó csővel 
  PE szemetes zsákok

Védő eszközök 
  munkaruha 
  puha talpú cipő, biztonsági előírásoknak megfelelő
  bőrkesztyű 
  térdvédő
  UV filteres napszemüges 
  siltes sapka 
  reszpirátor

FATRAFOL-H szigetelő rendszer kivitelezése során szükséges betar-
tani az építkezési munkákra vonatkozó általános biztonsági, higiéniai 
és tűzvédelmi előírásokat. 
Az elektromos készülékek csatlakoztatása és üzemeltetése (hegesz-
tőgépek, fúrógépek, stb.) szükségszerű, hogy megfeleljen a villamos 
energiahálózatra és elektromos gépek üzemeltetésére vonatkozó 
előírásoknak, kiemelten az építkezési használatot, valamint a gyártó 
utasításainak. 
Meleg levegővel való hegesztés során gáznemű szennyező anyagok 
szabadulnak fel, amelyek magas koncentráció mellett az egészségká-
rosító hatásúak, ezért fontos, amennyiben zárt térben folyik a hege-
sztés, a tökéletes szellőztetés. 
Különös figyelmet igényel a tetra-hidro-furán (THF) és beágyazó anya-
gok (PVC vegyület és THF adalék). THF I. osztályba tartózó gyúlé-
kony anyag, ezért fontos az ilyen kategóriájú anyagokra vonatkozó 
általános biztonsági intézkedéseket betartani: 

  csak megfelelő módon kialakított és „gyúlékony” felirattal megje-
lölt raktárban tárolható 

  munkavégzés közben tilos dohányozni és nyílt lángot használni 
  zárt helyiségekben az ilyen anyagok használata tilos.

Az égő THF a szokványos tűzoltó berendezéseken kívül, nagy meny-
nyiségű vízzel is oltható. 
THF gőzök belélegzése szédülést, fejfájást és általános rosszullétet 
okozhat. Azonban, ezek a tünetek a friss levegőn gyorsan elmúlnak. 
Amennyiben a THF a bőrre jut, irritálja azt, de a bőrpír hamar elmúlik, 
ha bő vízzel leöblítjük. Ha THF a szembe kerül, 10-15 percen keresztül 
bő vízzel öblíteni kell, majd keressük fel a szemorvost. Ha a THF-t 
lenyeljük, azonnal hányást kell előidézni és minden esetben haladék-
talanul orvosi segítséget hívni. 
PVC fóliával dolgozó szigetelő szakmunkásokat előzetesen ki kell ok-
tatni, hogy a vizes fólia felülete rendkívüli módon csúszik, ezért a lef-
ektetett fólián áthaladva fokozott elővigyázatosságot igényel (reggeli 
harmat után is) – fennáll az esés okozta sérülés veszélye! 
Munkavégzésnél magasban fontos betartani az ide vonatkozó bizton-
sági előírásokat (324/90. számú rendelet – Munkavégzés magas-
ban).

9. Munka- és egészségvédelem 
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10. Jellegzetes részletek szerkezeti megoldásának 
alapelvei
10.1 Részletek áttekintése 

1.   ábra FATRAFOL-H rendszer szigetelő bevonatának jellegzetes 
rétegcsoportja, kivitelezett illesztésekkel

2a.  ábra Függőleges szigetelés befejezése a látható védőréteg alatt
2b.  ábra Függőleges szigetelés befejezése a vakolat alatt
3.  ábra Belső sarkak és szögletek tömítése
4.  ábra Külső sarkak és szögletek tömítése
5a.  ábra Függőleges szigetelés szakaszos összekötése a vízszintes 

szigetelésse lI. szakasz
5b.  ábra Függőleges szigetelés szakaszos összekötése a vízszintes 

szigeteléssel II. szakasz
6a.  ábra Vízszintes szigetelés átvezetése függőleges szigetelésbe, 

szerelési rögzítéssel
6b.  ábra Vízszintes szigetelés átvezetése függőleges szigetelésbe 

–kiegészítő fóliaszalaggal megerősítve
7a.  ábra Függőleges szigetelés szakaszos összekötése a födémsz-

erkezet vízszintes szigetelésével – I. szakasz
7b.  ábra Függőleges szigetelés szakaszos összekötése a födémsz-

erkezet vízszintes szigetelésével – II. szakasz
8.  ábra Profilfólia alkalmazása szellőztető rétegként magas radon-

kockázat mellett, nedves föld közegben
9.  ábra Profilfólia alkalmazása mechanikus védőrétegként és 

drenázsrétegként
10.  ábra Csőátbocsátások tömítése csőpalásttal ellátott szigetelő 

bevonattal
11.  ábra Csőátbocsátások tömítése szilárd és szabad karimával
12a.  ábra Csőátbocsátások megoldása szigetelő fóliával hegeszthető 

anyaggal 
12b.  ábra Csőátbocsátások megoldása más, a szigetelő fóliával nem 

hegeszthető anyaggal 
13a.  ábra Szigetelés kiképzése a dilatációs hézag szintjén – hézagki-

töltés 10mm-ig terjedő mozgástoleranciával 
13b.  ábra Szigetelés kiképzése a dilatációs hézag szintjén – kitöltet-

len hézag 10 mm-ig terjedő mozgástoleranciával 
13c.   ábra Szigetelés kiképzése a dilatációs hézag szintjén – hézag 

10 mm-nél nagyobb mozgástoleranciával
13d.   ábra Szigetelés kiképzése a dilatációs hézag szintjén – hézag 

10 mm-nél nagyobb mozgástoleranciával
14.   ábra Szigetelő bevonat fémszerkezetre való kapcsolása karima 

segítségével 
15a.   ábra Merevítés kidolgozása – földnedvesség elleni szigetelés 
15b.   ábra Merevítés kidolgozása – átszivárgó vagy lefolyó víz elleni 

szigetelés
16a.   Technodren fólia befejezése falon záróléc segítségével 
16b.   ábra Technodren fólia befejezése könnyű kerületi paláston 
17.   ábra Alagsori falon lévő ablak kidolgozása – „angol udvar” rész-

let

10.2 MAGYARÁZAT

1   szigetelő fólia 
2   szintetikus szálból készült szeparáló- és védőtextília 
3   meleg levegővel hegesztett varrat 
4   műanyaggal bevont lemez 
5   behúzó acélszalag 
6   merevítő acélrúd, acél, öntvény 
6a   PE-HD lap, minimális vastagság 5 mm 
7   poliuretán kitt 
8   biztosító beágyazó anyag Z-01
9   rögzítő rács 
10   TECHNODREN 0815 fólia 
11   NOVOPLAST 1863 profil, 1557 szám 
12   drenázscső
13   rögzítő elemek 
14   vakolat befejezésére alkalmas profil 
15   beszórt föld 
16   fal 
17   felületkezelés, burkoló lap
18   védő cementhabarcs, beton 
19   extrudált polistirén 
20   látható védőréteg 
21   drenázskő
22   Kúp idom – 10 típus 
23   Hullámprofil idom – 11 típus 
24   PE védőfólia 
25   PVC szellőztető léc 
26   tömítő alátét 
27   kerületi „szendvics” panel 
28   angol udvar – ablak
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Fig. 10: Sealing pipe penetrations using an insulation coating with a cladding tube
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