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A csupán 18 mm vastag szálerő-
sítéses gipsz rendszerlemezek 
minimális felépítési magasságuk-

kal tűnnek ki. Jellemzőjük a könnyű, ké-
nyelmes, tiszta, egyemberes szerelés és a 
közvetlen burkolhatóság (1. ábra).

A felületfűtési rendszerek előnyei 
ismertek: kevesebb primer energiát fo-
gyasztanak, mivel alacsonyabb előre-
menő hőmérséklettel üzemelnek, ezért 
ideálisan kombinálhatóak olyan környe-
zetbarát hőtermelőmódszerekkel, mint 
a kondenzációs technika, a geotermia 
vagy a hőszivattyúk. Ezenfelül a helyiség 
hőmérséklete az egyenletes hősugárzás 
következtében komfortveszteségek nél-
kül 2 oC-kal csökkenthető. A kényelem 
mellett az energiatakarékosság nagyon 
pozitív oldala: ha a szoba hőmérsékle-
te csak 1 fokkal kisebb, a fogyasztás ~6 
százalékkal lesz alacsonyabb! Emellett a 

sugárzó hő kellemesebb érzetű, mint a 
fűtőtestek konvekciós hője, és megaka-
dályozza a levegő turbulenciáit a megfe-
lelő léghigiénia érdekében, pl. az aller-
gia kialakulása ellen (2. ábra).

A hagyományos felületfűtési rend-
szerek szerkezeti elképzelésük miatt a 
nedves építéshez optimalizáltak, ezáltal 
gyakran túl nehezek és túl magasak a 
régi építmények felújításához, amelyek-
nél a meglévő kőlappal burkolt vagy 
esztrichpadlók a szigeteléssel együtt 
megmaradnak. A hagyományos „A” tí-
pusú padlófűtés kivitelezésénél – tehát 
egy úszó esztrichlap vizet szállító csőve-
zetékkel az esztrichen belül a szigetelés 
fölé – általában 65 mm esztrichre van 
szükség. Ez nem csak a belmagasságot 
csökkenti, hanem a padlót is terheli, mint-
egy 130 kg/m2-rel. Ez különösen olyan 
régi épületeknél jelenthet statikai

Felülettemperálás
meglévõ épületekben

A felületfûtési rendszerek takarékosak,
kényelmesek és nagyobb belsõépítészeti
kialakítási szabadságot biztosítanak, mint
a hagyományos fûtõtestek. A speciális,
különösen alacsony kivitel ezeket
az elõnyöket kínálja a rehabilitációknál,
az épületek felújításánál is.

2. ábra. Hõmérséklet-eloszlások a különbözõ hõleadók esetében

1. ábra. A felületfûtési rendszerek
növelik a fûtött térben a komfortérzetet

3. ábra. Egyemberes szerelés: a szálerõsítéses gipsz
rendszer- és fordítólemezek lefektetése után
a polibutén csõ a tekercsrõl egyszerûen kerül
az elõmart hornyokba
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gondokat, ahol fagerendás födémek 
vannak.

A szálerősítéses gipsz rendszerleme-
zei csak 18 mm felépítményt igényel-
nek, és olyan épületekben is felszerel-
hetők, amelyeknél a nedvesség kritikus. 
Alapfeltétel a szereléshez a régi padló 
elegendő teherbíró képessége, vala-
mint annak DIN 18202, 3. táblázat sze-
rinti egyenletessége. Ha ezek az értékek 
nem elérhetők, önterülő kiegyenlítő 
rétegek használhatók segítségül. Mivel 
nem kell masszív teherelosztó réteget 
temperálni, és a fűtőkörök elrendezése 
a felülethez közeli, a száraz rendszert a 
gyors reakcióidők jellemzik, alacsony 
üzemi hőmérsékletek mellett. A fordító- 
és rendszerlemezek rendkívül sokolda-
lú fektetési lehetőségei következtében 
sokszögű helyiségek is egyértelműen 
és teljes mértékben megtervezhetők
(3. ábra).

Csak 21 mm felépítmény szükséges

A száraz rendszerlemezek egysze-
rűen a meglévő kőlappal burkolt felület-
re vagy esztrichpadlóra fektethetők, és 
flexibilis ragasztóval rögzíthetők. Ezután 
a különösen rugalmas, oxigéndiffúzió 
ellen védett 12 x 1,3 mm-es polibutén 
csövet a rendszerlemez előre kialakított 
hornyaiba kell elhelyezni, majd az egész 
felületet a későbbi repedések elkerülése 
végett hálóval és vékony ragasztóréteg-

gel bevonni. Az így létrejött 21 mm ma-
gas felépítmény közvetlenül burkolható 
(4. ábra).

Abban az esetben, ha nincs a padlón 
meglévő szigetelés, az építési magasság 
6 mm-rel nő, mivel, a rendszerlemezek 
telepítése előtt PCI-keményhab lemeze-
ket kell beépíteni. Ez a vékony szigete-
lés a régi építmények szanálása esetén 
gyakran elegendő a MSZ EN 1264-4 sze-
rinti minimális hővezetési ellenállások 
elérésére, mivel a meglevő szigetelések 
is beszámíthatók (5. ábra).

A kész felületek megengedett mozgó 
terhelése 2,0 kN/m2. Ami a lépészaj-szi-
getelést illeti, a száraz padlófűtés beépí-
tésével a régi állapotokhoz képest je-
lentős változás érhető el, az alkalmazott 
rendszer tömege automatikusan növeli 
a lépészaj elleni szigetelést.

A csempeburkolat alternatívái lehet-
nek a könnyen szerelhető padlóburkoló 
rendszerek is, például a szőnyeg vagy a 
parketta. Ebben az esetben egy továb-
bi – 10 mm vastag – Fermacell-burkolat 
szükséges a végső burkolás előtt. Ezt a 
szükséges szilárdság és stabilitás miatt a 
száraz padlófűtési rendszerelemre me-
rőlegesen kell fektetni és csavarozni.

A helyiség formája dönt

A rendszer tervezése és szerelése 
igen egyszerű, mivel a száraz rendszer 
szabványos méretezése CAD alapú szoft-
ver segítségével elvégezhető (6. ábra). 
Ezen túlmenően a komplett rendszertar-
tozékok – a szegélyszigetelő szalagok és 
mozgási hézagprofilok – ugyanúgy gyor-
sítják a beépítést, mint a „hideg” préskö-
tés-technika ismert présszerszámai.

A cső fektetési távolsága a rendszer- 
és fordítólemezekben levő előmart hor-
nyok miatt általánosan 100 mm. Ezért 

a fűtési teljesítmény összehangolása a 
helyiség hőszükségletével az előreme-
nő hőmérséklet szabályozásával vagy 
visszatérőhőmérséklet-határolóval tör-
ténik, amelyre helyiségtermosztát van 
rákapcsolva.

4. ábra. A csupán 21 mm vastag rendszer
(3 mm ragasztó + 18 mm lemez) közvetlenül
a régi kerámiapadlóra vagy esztrichre szerelhetõ,
és közvetlenül burkolható kerámiával

6. ábra. A fordító- és rendszerlemezek rendkívül
sokoldalú fektetési lehetõségeinek következtében
 sokszögû helyiségek is az utolsó centiméterig
 megtervezhetõk. A szükséges tágulást
a szegélyszigetelõ szalag teszi lehetõvé

5. ábra. Szigetelési tulajdonságok nélküli, meglévõ 
padlókra történõ szerelés esetén 6 mm vastag
keményhab lemezek szükségesek

Összegzés
A mai, korszerű rendszerekkel már 

technikailag is megoldható, hogy a régi 
építésű épületeknél is alkalmazhassák 
a korszerű, energiatakarékos, alterna-
tív hőtermelő megoldásokat. Az egyik 
fontos előny, hogy ellentétben a ned-
ves rendszerekkel, nem avatkozik be az 
épületbe, nem növeli meg drasztikusan 
a födémvastagságot, és nem terheli azt 
statikailag. Ezenkívül a tehetetlen tömeg 
hiánya miatt sokkal gyorsabban reagál, 
azaz a reakcióideje felhasználóbarát. A 
szerelési idő minimális, a kivitelezés tisz-
ta, kényelmes. Részleges felújítás esetén 
padlófűtési szabályozó-állomásokkal, 
visszatérőhőmérséklet-határolóval a régi 
rendszerekre lehet csatlakozni. 

(Képek forrása: Viega)

NAGY ZOLTÁN
okl. gépészmérnök
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