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1. A hazai panelállomány

A hetvenes években többszázezer család várta megváltásként a 
panel kiutalásáról szóló levelet. Ami harminc évvel ezelôtt egy 
súlyos társadalmi probléma megoldására tett vitatható kísérlet 
volt, az mára egyre súlyosbodó építészeti, energetikai és társa-
dalmi gond. Magyarországon a 4,2 millió lakásból közel 800 ezer 
paneles technológiával épült. 

Kevesen tudják, hogy a házgyári panelek és a paneles épületek 
rossz hôszigetelése elsôsorban nem tervezési hanem konstruk-
ciós és gyártási problémákra vezethetô vissza.

A hetvenes évektôl kezdve a falpanelek elméleti hôátbocsátási té-
nyezôje 0,45–0,66 W/m2K közé esett. Ez több ok miatt már a be-
építéskor is csak elméletben volt igaz. 

A panelszerkezetek kialakításuknál fogva eleve nem lehettek hô-
hídmentesek, további problémát jelentett, hogy a pontatlan gyártó-
sorok hibás elemeket produkáltak, a „hôérlelés” során a hôszi-
getelô réteg eleve károsodott, a pihenési idô elmulasztása miatt 
a falelemek felületén a hôáteresztést fokozó hajszálrepedések 
jelentek meg. Gyakori volt, hogy a hôszigetelô réteg a „takarékos-
ság” vagy a tervteljesítési határidô szorítása okán be sem került 
a panelba vagy maga a cementlé áztatta el. A helyszíni szerelés 
során legtöbbször a beemeléskor a panelszélek sérültek. A pa-
nelszerkezet belsô hôszigetelése idôvel elöregedett, összeesett, 
összecsúszott. 

Mindezen problémák következtében ma már valóban kifejezetten 
energiapazarló falszerkezetekkel rendelkezik a hazai panelállomány.

Télen a nagy hideg az épület külsô falain keresztül folyamatosan 
hûteni igyekszik a házat - s így a belsô teret, nyáron, nagy hôség-
ben a helyzet pont fordított. Télen a fellépô hôveszteséget fûtéssel 
folyamatosan pótolnunk kell, nyáron a felmelegedô belsô tér hûté-
se „falja” az energiát. 

A hôszigetelés pontosan úgy védi meg az épületet, mint egy kabát. 
Mivel a hôszigetelô anyagok nem hôvezetôk, ezért télen nem en-
gedik ki a meleget, nyáron kívül tartják a forróságot. Hôszigetelni 
tehát azért kell, hogy minél kisebb pénz- és energiaráfordítással 
tudjuk biztosítani a belsô állandó és kellemes hômérsékletet.

Az energiamegtakarításon túl a hôszigetelés több elônnyel jár: a fa-
lak belsô felületi hômérséklete télen jóval melegebb lesz, a szige-
telt épületszerkezet kikerül a fagyzónából, sokkal kisebb lesz a fal 
téli-nyári hômérséklet-ingadozása és a falazat hôtároló képességét 
is jobban ki tudjuk használni. Panelépületek esetében az utólagos 
hôszigetelés megold egy sor - amúgy is megoldandó problémát 
(ilyenek például az elöregedett panelhézagok).

2. Miért érdemes a lakóközösségnek hôszigetelni?
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3.  Mennyit fog a lakóközösség  
megtakarítani?

Akárkiben is merül fel a hôszigetelés gondolata − valószínûleg 
az elsô kérdés, amire választ keres: mennyi energiát és ezzel 
mennyi pénzt takaríthatunk meg a megfelelô rendszer haszná-
latával? 

A leggyakrabban használt fogalom az épületek hôszigetelésével 
kapcsolatban a falazatok „U-értéke”. Ez egy olyan szám, mely meg-
mutatja, hogy a falazat egy négyzetmétere 1 fok hômérsékletkü-
lönbség hatására milyen teljesítménnyel „fûti az utcát”. Általános 
szabály, hogy amennyiben a fal „U” értéke a felére csökken, vagyis 
nô a hôszigetelési tulajdonsága, akkor a falon mérhetô hôveszte-
ség, illetve a fûtési energiaveszteség is a felére csökken, hiszen 
definíció szerint a „U” érték és a szerkezeten keresztül távozó hô-
mennyiség közt egyenes arányosság áll fenn.
 
Egy épület hôveszteségének mintegy 30–40%-a a falakon ke-
resztül távozik. (A tetôn további 20–30%, az ablakokon átlagosan 
12–25%, a padlón, a födémen 10–15% és a maradék pedig a ké-
ményen át tiszta hôkibocsátás formájában.) Egy átlagos panelépü-
let homlokzatának hôátbocsátása 8–10 cm vastag szigeteléssel 
kb. a negyedére csökkenthetô. Ez a teljes épület hôveszteségét 
tekintve azt jelenti, hogy csak a homlokzat szigetelésével a teljes 
hôveszteség 25–30%-a megtakarítható!

4.  Mire figyeljünk a hôszigetelô 
rendszerek kiválasztásánál?

Ha eldöntöttük, hogy hôszigetelünk − azonnal felmerül a követ-
kezô kérdés: mivel és hogyan hôszigeteljünk? 

A vakolható homlokzati hôszigetelô rendszerek a következô rendszer-
elemekbôl épülnek fel: maga a szigetelôanyag (ami általában poli-
sztirol vagy ásványgyapot), a szigetelés rögzítése (ragasztás és me-
chanikai rögzítés), a felületerôsítô réteg, valamint a vékonyvakolat.  

Sajnos a mai kivitelezési gyakorlatban egyáltalán nem ritka, hogy a 
hôszigetelô rendszerek elemeit − mindig a legolcsóbbat választva − 
összeválogatják. Így kerülhet a homlokzatra alap-csemperagasztó 
és nem vakolható minôségû polisztirol tábla. A helyzetet nagymér-
tékben ronthatja a kivitelezési hibák sokasága is. A választás egyik 
legfontosabb szempontja: mindig RENDSZERT válasszunk. Ebben 
az esetben a forgalmazó nem csak az egyes alkotóelemek meg-
felelôségére, hanem azok együttdolgozására, rendszerként való 
viselkedésére is garanciát vállal.

Hôszigetelés színesen!

Az elsô kérdés, amivel a felújítást tervezô lakóközösség szem-
betalálkozik a hôszigetelô rendszer típusának és vastagságának 
meghatározása. A legelterjedtebb megoldás a polisztirol alapú 
hôszigetelô rendszerek (Baumit Pro Homlokzati Hôszigetelô Rend-
szer) használata. A ma hatályos tûzrendészeti elôírások szerint 
középmagas épületek (maximum 30 méteres legfelsô használati 
szinti padlóvonal) esetén ezek a rendszerek alkalmazhatók. Ter-
mészetesen csak abban az esetben, ha rendelkeznek a szükséges 
ÉME és TMI bizonylatokkal. A manapság „divatos” páratechnikai 
problémáktól sem kell félni, hiszen a javarészt vasbetonból készült 
falpanelek páraellenállása jóval magasabb a polisztirolénál. Méré-
sekkel igazolható, hogy a belsô térben keletkezett pára túlnyomó 
részét (kb. 95%) a szellôzés távolítja el, még akkor is, ha semmi-
féle szigetelés nincsen a homlokzaton, ezért a polisztirollal szem-
beni ellenérzések legtöbbször indokolatlanok.

A szigetelôréteg vastagságát azért nehéz pontos számítással meg-
határozni, mert a meglévô panelek valós (az elméletitôl jelentôsen 
eltérô) hôátbocsátását a legtöbb esetben csak megbecsülni tudjuk. 
Általánosan elmondható, hogy legalább 8 cm-es szigetelés-vastag-
sággal biztosítható a megfelelô fûtési-energia megtakarítás.
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5. Miért fontos a rendszer szemlélet?

A hôszigetelô rendszerek sokkal többet tudnak, mint az egyes 
rendszerelemekbôl tetszôlegesen összeválogatott ún. kevert 
rendszerek, hiszen a teljes rendszerek esetében az Építôipari  
Mûszaki Engedélyek, a Tûzvédelmi Megfelelôségi Igazolások 
minden esetben rendszerre vonatkoznak.

Ha nem rendszert épít be a kivitelezô, akkor sajnos senki nem 
fogja a rendszerelemek gyártói közül a „sajátjának érezni” a hô-
szigetelést, sem beépítési tanácsokra, sem alkalmazástechnikai 
útmutatásra, és garanciára is hiába számít az építtetô.
A megfelelô rendszer kiválasztása után a rendszergazda képvise-
lôje segédletekkel és folyamatos tanácsadással segíti a tervezési 
és a kivitelezési munkát.

6.  Paneles épületek utólagos homlokzati 
hôszigetelésének kivitelezési tapasz- 
talatai

Az eddigi panelfelújítások szomorú tapasztalata, hogy a bekerülési 
költségek csökkentésének szándéka az esetek nagy részében a 
minôség rovására megy. Ennek leggyakoribb módja az, hogy nem 
egy komplett hôszigetelô rendszer kerül beépítésre, hanem a hôszi-
getelés a hozzáférhetô legolcsóbb (és sokszor legrosszabb minô-
ségû) rendszerelemekbôl állnak össze. Ez azonban nem rendszer! 
A legnagyobb baj azonban az, hogy ebben az esetben a garanciális 
kötelezettség a kivitelezôt terheli, hiszen a gyártók a törvényben 
elôírt minôségi garanciákat − nyilvánvaló módon − csak a teljes 
rendszerre vállalnak.

A költségek csökkentésének túlzott erôltetése sokszor nem a cél-
nak megfelelô, gyenge minôségû anyagok beépítését eredményezi. 
Különösen veszélyes ez pl. a szigetelés mechanikai rögzítését biz-
tosító dübelek esetén. A nem kellô tányérmerevséggel vagy kihúzó-
dási értékkel rendelkezô dübelek fokozott terhelés (pl. szélszívás) 
esetén nem képesek a feladatukat ellátni. 

Gyakori megoldás a hagyományos állványzat helyett a függôállvá-
nyok használata. Ezekben az esetekben csak nagy szakértelem 
és tapasztalat birtokában végezhetô jó minôségû munka, hiszen 
a tapaszolás és a színezôvakolat felhordása egy munkamenetben 
nagy, egybefüggô felületek kialakításával szebb és mûszakilag 
megnyugtatóbb eredményt ad.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a tervezôknek, kivitelezôk-
nek, mûszaki ellenôröknek és minden érintettnek fokozottan kelle-
ne ügyelni arra, hogy az egyébként igen örvendetes panelfelújítások 
az elôírásoknak megfelelôen, rendszerszemlélettel és megfelelô 
minôségben készüljenek, hiszen csak így szolgálhatják mind a mai, 
mind a következô generációk megfelelô komfortérzetét.

7. Szolgáltatásaink

A Baumit Kft. nem csak termékeivel, hanem szolgáltatásaival is a la-
kóközösségek rendelkezésére áll. Kérjük, tekintse meg a lenti szolgál-
tatások listáját, és amennyiben további információra van szüksége, 
keresse panelfelújítási szakértônket: Kékesy Péter - 30/638-9959

  Ingyenes szaktanácsadás
  Színminta
   A lakóközösségek, és közös képviselôk teljes körû  

informálása/tájékoztatása − kihelyezett tájékoztató elôadások
  Kivitelezôk helyszíni betanítása
  Kivitelezés alatti folyamatos kapcsolattartás
  Építô információk

Baumit Kft. 
2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: 33/512-920, -930  Fax: 33/512-950
E-mail: baumit@baumit.hu 
www.baumit.hu  www.baumitpanel.hu
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 Baumit ProTherm homlokzati hôszigetelô lemez (EPS - fehér)

 Baumit ProContant ragasztótapasz

 Baumit StarTex üvegszövet

 Baumit UniPrimer alapozó

 Baumit GranoporTop vakolat



Baumit
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Rendszerek

Energiatakarékos 
panelépületek

A Baumit színt visz  
a panelbe!

Hôszigetelés egy életre!

Baumit. A hôszigetelés szakértôje!
30 éves tapasztalat és több mint 150 millió m2 hôszigetelô rendszer garantálja a tökéletes 
megoldást egy kézbôl a lakóközösségek számára. A Baumit segítséget nyújt a tervezésnél 
és a kivitelezésnél egyaránt. A Baumit megbízható partnerek hálózatával rendelkezik, így 
a kivitelezések gördülékeny végrehajtása biztosított. A lakóközösség a Baumit Hôszigete-
lô Rendszerek alkalmazásával akár 25-30% fûtési költséget is megtakaríthat, és emellett 
csökkentheti az üvegházhatást okozó CO2-kibocsátást is. A tökéletesen egymáshoz hangolt 
rendszerben a hôszigetelés minden tapasztalata megmutatkozik.

Baumit – a lakóközösség szakértô partnere lakásfelújítás esetén is.


