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ha 0,04 W/mK hővezetésű hőszigete-
lést építünk be, akkor ennek a vastagsá-
ga 0,04 * 0,75 = 0,03 m, azaz 30 mm
vastag hőszigetelés szükséges a padló-
fűtés alá. Talajjal való érintkezés ese-
tén a szigetelés vastagsága 0,04 * 1,25 =
0,05 m, azaz 50 mm. Abban az esetben,
ha a hőszigetelés gyengébb minőségű,
magasabb hővezetési tényezőjű, akkor
a szigetelés vastagságának szükségessé-
ge is változik, és az olcsóbbnak tűnő
megoldás máris drágább lehet.

A padlófűtési rendszerek gyártói
ezért kínálnak különböző vastagságú
hőszigetelt pogácsás (2. ábra) vagy tűz-
hető alaplemezeket (3. ábra) nedves
rendszerhez, előre hornyolt gipszleme-
zeket száraz rendszerhez (4. ábra), mert
ezekkel egyúttal a hőveszteség előírása-
it is be lehet tartani, nemcsak a csőveze-
tékek lefektetését, biztonságos, segéd-
anyag nélküli megfogását. 

40 m2-nél nagyobb zárt esztrichfe-
lületek esetén a szabvány (MSZ EN 1264)

a felület felosztását irányozza elő, amely-
nek fel kell vennie az esztrichfelületek tá-
gulását. Ez 8 m-nél nagyobb esztrich-
mező-hosszak, erősen kiugró felületek
vagy átjárók és ajtók esetén is szükséges.
A szegély- és dilatációs hézagokat (5. áb-
ra) csak tartósan rugalmasan szabad lezár-
ni. A szegélyszigetelő megakadályozza,
hogy zajhidak keletkezzenek, és lehető-
vé teszi az esztrichfelület tágulását. A sze-
gélyszigetelőnek 5 mm-rel összenyomha-
tónak kell lennie. Ez cementesztrichre és
folyékony esztrichre egyaránt érvényes.
Szabványos szegélyszigetelők 150x8 mm-
es és150x10 mm-es kivitelben kaphatók. A
folyékony esztrichhez való speciális sze-
gélyszigetelő 10 mm vastag. Mindkét kivi-
tel robusztus PE-habból készül. 

A padlófűtés padlóburkolatainak
≤0,15 m2k/W hővezetési ellenállással kell
rendelkezniük. A burkolatok lehetnek:
• terméskő vagy műkő burkolatok, me-

lyek kedveltek és csekély hővezetési
ellenállásuk következtében különösen

A felületfûtõ rendszerek fokozatosan
háttérbe szorítják a hagyományos
hõleadókat: komfortosabb hõérzet,
egyenletesebb hõmérséklet-eloszlás és
lényegesen alacsonyabb elõremenõ
hõmérsékletük jelentõs
energiamegtakarításhoz járul hozzá.

1. ábra. Helyiségek elhelyezkedése
épületen belül

2. ábra. Pogácsás alaplemez különbözõ
szigetelésvastagságokkal nedves rendszerekhez

3. ábra. Tûzhetõ alaplemez különbözõ
szigetelésvastagságokkal nedves rendszerekhez

további előnyt kínál a vastag fal-
szerkezettel rendelkező építmé-
nyekben az a lehetőség, hogy a fe-

lületfűtő rendszereket kisegítő hűtésre
használják. 

Padlófûtés

A környező területek hőveszteségei-
nek minimalizálása, vagy a zajterhelé-
sek megakadályozása érdekében a
padlóépítményeket az MSZ EN 1264
követelményeinek megfelelően kell ki-
vitelezni. A padlófűtés alatti szigetelő-

réteg minimális vastagságát a szabvány
által megadott minimális hővezetési el-
lenállásból számíthatjuk (1. ábra, 1.
táblázat).

Egy fűtött helyiség fölötti padlófű-
tési padlószerkezet kialakítása során

1. táblázat

Hõvezetési ellenállás a különbözõ
helyiségek függvényében

Helyiség Fekvés Hõvezetési
ellenállás Rλλszigetelés

(m2*K/W

I. Fûtött helyiség fölött 0,75
II. Részben fûtött helyiség fölött 1,25
III. Fûtetlen helyiség fölött 1,25
IV. Külsõ levegõvel való érintkezés 2,00
V. Talajjal való érintkezés 1,25

Rendszerszemléletû felülettemperálás
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Viega. Egy ötlettel több! Új rendszerek a felülettemperálásban. További információ: 30/626-04-98; www.viega.hu;
info@viega.hu

Viega Fonterra:
Felülettemperálási rendszerek
Az elŒnyök kézenfekvŒek

Viega PB-cső Viega SC-Contur Viega logisztika Viega szervíz és tervezés

alkalmasak a felületfűtéshez. Ráadásul
a kisebb hővezetési ellenállású padló-
burkolatokhoz alacsonyabb előreme-
nő hőmérsékletet szükséges. Ez csök-
kenti a fűtési költségeket,

• textil padlóburkolatok is alkalmasak.
A kőburkolatokhoz képest nagyobb
a hővezetési ellenállásuk. A szőnyeg-
padló-burkolatok magasabb előre-
menő hőmérsékletet igényelnek, vi-
szont a padlóburkolatokhoz képest
kompenzálják a padlóhőmérsékleti
profil hullámosságát. Az elasztikus
és textil padlóburkolatokat teljes fe-

lületükön le kell ragasztani. A sző-
nyeg laza fektetése vagy kifeszítése
nem megengedett, mivel a hővezeté-
si ellenállást megnövelő légpárnák
keletkezhetnek,

• parketta, melynek padlófűtésre enge-
délyezett fajtáit az MSZ EN 13226,
MSZ EN 13488, MSZ EN 13489 szab-
ványok ismertetik. A szakszerű fekte-
téshez el kell érni a padlófűtési szer-
kezet max. 1,3%-os visszamaradó
nedvességét. Ez 70%-os levegő pára-
tartalom és 15 °C fölötti levegőhő-
mérséklet esetén 48 órán belül áll

be. A parkettagyártó lerakási útmuta-
tóját is figyelembe kell venni. 

Falfûtés

A padlófűtés mellett a rendszergyár-
tók oldalfali és mennyezeti fűtő-, hűtő-
elemeket is kínálnak. A falfűtés kiváló-
an alkalmas modern, alacsony energia-
igényű házakhoz. Lakóépületek mel-
lett sportlétesítményekben, kórházak-
ban, uszodákban stb. is alkalmazható.
Mellette szól, hogy csökken a balesetve-
szély, nincsenek elzárt területek, és a
komfort is növekszik. A száraz és ned-
ves rendszerek gyakorlatias kivitelezé-
si lehetőségeivel a régi épületek felújí-
tásában is meggyőző. 

Nedves rendszernél (6. ábra) a
rögzítősíneket közvetlenül a falra kell
felszerelni. Lehetséges rögzítési mó-
dok:
• beütődűbelekkel vagy önmetsző csa-

varokkal,
• a kereskedelemben kapható meleg-

ragasztóval, mely azonban mészho-
moktéglához nem alkalmas,

• vagy a kereskedelemben kapható
építési ragasztóval.

4. ábra. Elõre hornyolt, alacsony építési magasságú gipszlemezes, száraz rendszerû padlófûtés
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Ügyelni kell arra, hogy a rögzítő-
sínek a csővezetékek biztonságos rög-
zítése érdekében pontosan felfeküdje-
nek a falazatra. A rögzítősínek mind
vízszintesen, mind függőlegesen fel-
szerelhetők. A csövek nyers padlótól
mért távolsága a későbbi lábazatléc-sze-
relések figyelembevételével 15–20 cm
legyen. A helyiségsarkoktól, ablakpere-
mektől mért távolság kb. 10,0–15,0 cm le-
gyen (erősítőbetét túlnyúlás).

A fűtőcsövek a száraz rendszereknél
(7. ábra, 8. ábra) közvetlenül a rend-
szerlemezekbe vannak integrálva. A
helyiség felőli rendszerfelület hőátvi-
teli és hőleadó felületként szolgál.
Glettelt hézagok esetén >8 m fűtőterü-
let hosszúságnál, ill. ragasztott hézagok
esetén >10 m fűtőterület-hosszúságnál
mozgási hézagokat kell elhelyezni.

A falfűtés lehetővé teszi a szokásos
falburkolatok alkalmazását:
• festés: a falfűtési lemezek és a hagyo-

mányos szálerősítéses gipszlemezek
egyaránt festhetőek. Ennek során a
kereskedelemben kapható összes
festék használható. Ásványi festékek,
pl. mészfestékek és szilikátfestékek,
vagy egyéb speciális festékek csak a
gyártó jóváhagyásával alkalmazha-
tók. A festéket a gyártó előírásai sze-
rint legalább két rétegben kell fel-
hordani. A festési munkálatok kez-
dete előtt a lemezfelületnek a hor-
nyokkal és a glettelési helyekkel
együtt egyenletesen száraznak, folt-
és pormentesnek kell lennie,

• tapéta: az alap előkészítése után a
kereskedelemben kapható összes ta-
péta (fűrészporos tapéta is) tapétara-
gasztóval közvetlenül a falfűtési lemez-
re ragasztható. Vastag (pl. vinil) tapé-

ták esetén alacsony víztartalmú ra-
gasztóval kell dolgozni. Alapozás a ta-
pétafajtától függetlenül csak a ragasz-
tógyártó előírása esetén szükséges.

• vakolat: amennyiben építészeti
okokból szükséges, ill. kívánatos a
szálerősítéses gipszlemezek vakolása
(pl. akusztikus vakolattal vagy max. 4
mm-es vékony struktúravakolattal),
a pontos munkavégzésről vegye fi-
gyelembe a vakolatgyártó tájékozta-
tóját. A hézagok megerősítése csak
glettelt hézagos kivitelnél szükséges.
Ragasztott hézagok esetén a kiegészí-
tő megerősítés elhagyható,

• csempe: megfelelő tapadóalap fel-
hordása után a falfűtési lemezek fle-
xibilis ragasztóval a szokásos módon
csempézhetők. Víz által igénybe vett
felületeket ezenkívül ún. szigetelőra-
gasztóval vagy folyékony szigetelő-
fóliával (flexibilis ragasztó alkalmazá-
sával) kell ellátni.
A falfűtés és a külső levegő vagy a lé-

nyegesen alacsonyabb belső hőmér-
sékletű épületrészek közötti építőelem-
rétegek hőátbocsátási tényezőjét az
Energiatakarékossági rendelet szerint
lehet méretezni. Az U-érték legalább
0,35 W/m2K legyen. Felújításoknál az
U<0,45 W/m2K, ill. külső falak esetén
0,35 W/m2K érték érvényes az említett
rendelet 3. függeléke szerint. A tömör-

ségi vizsgálat keretében a fűtőkörök
tömörségét hideg vizes nyomáspróbá-
val kell igazolni. Falfűtés esetén műkö-
dés ellenőrző fűtés is szükséges.

Tökéletes szabályozás

A rendszerszemléletet követve egyes
gyártók a felületfűtési és -hűtési prog-
ramjukhoz új, teljesen előszerelt, korró-
zióálló nemesacélból készített osztót
fejlesztettek ki. Az osztó jól leolvasható
átfolyásmérői jelentősen leegyszerűsí-
tik a hidraulikus beállítást és kiegyenlí-
tést. Könnyen kezelhető zárási lehető-

séggel rendelkeznek az egyes körök-
höz. A könnyű telepíthetőséget az egy-
szerű szerelés teszi kompletté, a csatla-
kozóidomok lehetnek prés- vagy szorí-
tógyűrűs csatlakozások.

Az új felületfűtési és -hűtési rendszerek
ugyanilyen pontos szabályozásáról
(9. ábra) gondoskodnak a helyiség-
termosztátok. A telepítési környezettől
függően a helyiségtermosztát az osztó-
nál elhelyezett bázisegységen keresztül
tetszés szerint kábelen vagy – főként fel-
újításoknál érdekes – rádiójelekkel ve-
zérli az osztónál található állítóműveket.

5. ábra.
Szegély-
és dilatációs hézag

9. ábra: Felülettemperálás szabályozó állomása

7. ábra. Száraz falfûtési rendszer 8. ábra. Mennyezetfûtés, -hûtés

6. ábra. Nedves falfûtési rendszer

NNAAGGYY  ZZOOLLTTÁÁNN
okl. gépészmérnök
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