
tecta-PUR®

a tetõk hõszigetelõ rendszere  
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Az egyre szûkülõ fosszilis (földgáz, kõolaj) tüzelõanyag kész-

letek valamint az elégetésükkel a természetben és az emberi

szervezetben okozott károk miatt a minimális energia-

felhasználású házak elterjedése egyre látványosabb a fejlett

országokban. Ez tette szükségessé az eddig használatos szige-

telõanyagoknál minden tekintetben tökéletesebb termékek kifej-

lesztését. Felújítás vagy új tetõ építése során elvárnánk, hogy a

tetõszerkezet nyáron a forró melegtõl, télen pedig, a dermesztõ

hidegtõl védjen meg bennünket, mindemellett komfortos, meg-

felelõ mikroklímájú, igényes és esztétikus belsõt kölcsönözzön.

A fokozódó hõszigetelési követelményeket pusztán a szigete-

lõanyagok vastagságának növelésével nem lehet teljesíteni, ezért

szükségessé vált kedvezõbb hõszigetelési értékekkel rendelkezõ új

anyagok alkalmazása, továbbá e termékeknek számos más igen

fontos szempontnak is meg kell felelniük: minimális vízfelvétel,

megfelelõ szilárdság, idõállóság, könnyû kivitelezhetõség…)

A tetõszerkezet bonyolultsága miatt már tervezéskor fontos szem-

pont a megfelelõ hõszigetelés, mert a jól megválasztott minõségû

és vastagságú szigetelõanyag akár több évtizedre megoldhatja

problémánkat, ellenben olcsó, rossz minõségû anyag választása

esetén az évek múlva elkerülhetetlen felújítás az eredeti költségek

többszörösébe is kerülhet.

TTÖÖKKÉÉLLEETTEESS  TTEETTÕÕ  AAZZ  EEGGÉÉSSZZ  CCSSAALLÁÁDD  SSZZÁÁMMÁÁRRAA
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MMIITT  KKEELLLL  TTUUDDNNIIAA  EEGGYY  MMAAII  MMOODDEERRNN  TTEETTÕÕNNEEKK??

ÉÉppüülleetteeiinnkkeett  éérrõõ  kköörrnnyyeezzeettii  hhaattáássookk  lleeggiinntteennzzíívveebbbbeenn  tteettõõiinnkkeett

vveesszziikk  iiggéénnyybbee,,  hhiisszzeenn  iitttt  aallaakkuullnnaakk  kkii  aa  lleeggsszzééllssõõssééggeesseebbbb  ééss  aa

lleeggnnaaggyyoobbbb  kküüllöönnbbssééggûû  hhõõmméérrsséékklleettii  vviisszzoonnyyookk,,  aa  sszzééll  ééss  aa  kküüllöönn--

bböözzõõ  ccssaappaaddéékkookk  jjeelleennllééttee  iiss  iitttt  aa  lleeggeerrõõtteelljjeesseebbbb..    

TTeettõõiinnkk  ffeellaaddaattaa,,  hhooggyy  kküüllssõõ  hhaattáássookkttóóll  mmeenntteessííttvvee,,  kkeelllleemmeess

bbeellssõõ  mmiikkrrookkllíímmáátt  tteerreemmttsseenneekk  ééss  mmeeggffeelleellõõ  vvééddeellmmeett  bbiizzttoossíítt--

ssaannaakk  aa  tteettõõsszzeerrkkeezzeett  sszzáámmáárraa..

AA  tteettõõtt  éérrõõ  kküüllssõõ  hhaattáássookk  ((  4400--5500  éévv  aallaatttt  ))::

Kb. 35000 liter csapadék m2-ként

Kb. 2500 óra + 80 °C feletti hõmérséklet

Kb. 2200 óra - 20 °C alatti hõmérséklet

Kb. 170 "nyolcas" erõsségû szélvihar

A 70-80-as évek közepéig az egyszerûsége miatt, szinte csak a

szarufák* közti szigetelést használták. A szarufák okozta hõhidak**

akár 25-30 %-al is rontják tetõink hõszigetelõ képességét és pára-

technikailag is kedvezõtlen hatásokkal kell számolni. 

MMeeggoollddááss::  sszzaarruuffáákk  ffeelleettttii  hhõõsszziiggeetteellééss

Hõfotók segítségével könnyen érzékelhetõvé válik a szarufák

feletti és a szarufák közti hõszigetelésbõl adódó lényeges különb-

ség. A hõhidas  területek (az elszökõ meleg miatt) hidegebbek, így

kékes, míg a kellõen hõszigetelt részek pirosas színezetûek. 

AA  sszzaarruuffáákk  kköözzttii  sszziiggeetteellééss  hhõõhhiiddaassssáággáánnaakk  ookkaaii::

A szarufa 5-8 -szor rosszabb hõszigetelési értékkel rendelkezik

mint egy korszerû hõszigetelõ anyag

A szigetelõanyag és a szarufák közötti hézagokon hõmennyi-

ség távozik

A szigetelõanyagok csatlakozásainál ill. vágott éleiknél kelet-

kezõ réseken jelentõs hõ vándorol a szabadba

A szarufák feletti hõszigetelés a hõhídmentesség okozta

elõnyökön túl, minden követelményt maximálisan kielégítõ

tetõk létrehozását tette lehetõvé, pl. hosszú élettartam, ellenál-

lóképesség, hangszigetelõ képesség, alaktartósság, könnyû

beépíthetõség. 

AA  sszzaarruuffáákk  ffeelleettttii  hhõõsszziiggeetteellééss  eellõõnnyyeeii::

Az egész tetõszerkezetre jellemzõ hõhídmentes kialakítás - ala-

csonyabb fûtési költségek

a szarufa magasságától független a hõszigetelés vastagsága,

így a mindenkori igényeknek megfelelõ vastagságú szigetelés

építhetõ be (akár passzívház kategória)

karcsúbb szarufák - kevesebb famennyiség

egyszerûen megoldható az átszellõztetett légrés - nyári 

hõvédelem 

egy rendszerelem beépítésével elkészíthetõ a teljes tetõ 

- gyorsabb és egyszerûbb kivitelezés 

- munkaidõ és pénz megtakarítása

változatos belsõ térkialakítás - variálhatóság

a hõszigetelés védi az egész tartószerkezetet - hosszabb 

élettartam

idõálló és alaktartó - mûszaki tulajdonságait 

évtizedeken át megtartja 

Anyag okozta hõhidak
a probléma: a szarufák közötti hõszigetelés

a szarufa mint hõhíd
a zsugorodás okozta rések miatti hõhíd

A megoldás: szarufa feletti hõszigetelés PUR keményhabbal

tetõfedés
tetõléc 30 x 50 mm
szarufa 120 x 100 mm
hõszigetelés WLG 040, 120 mm

légzáró réteg 0,2 mm
fazsaluzat 19 mm
ellenlécezés 40 x 60 mm
PUR hõszigetelõ lap, WLG 025, 75 mm

* A szarufa a teljes tetõt érõ erõhatásokat továbbítja más épületszerkezetek felé (pl.:koszorú, födém) 
ill. fogadófelületként szolgál a tetõlécek és a tetõhéjjalás (pl.: cserépfedés) számára, így a tetõ legfontosabb tartóeleme.

** A hõhidak elfogadhatatlan mértékû hõveszteséget okoznak, melyeket kerülni kell vagy a szerkezet kialakításának módosításával meg kell elõzni.



A kor követelményeinek megfelelõen a teljes tetõszerkezet szigetelõképességét a hõszigetelésen túl a beépítés helye és módja is

nagymértékben befolyásolja.

A fent felsorolt szempontok figyelembevételével most a teljes tetõszerkezetet vizsgáljuk meg. Az ábráról leolvasható, hogy milyen

vastagságot kell beépíteni a különbözõ hõszigetelõ-anyagokból, azonos hõátbocsátási tényezõjû tetõszerkezet eléréséhez (A hõátboc-

sátási tényezõ a teljes tetõszerkezet hõszigetelésének mérõszáma, értéke minél kisebb, annál jobban szigetelõ szerkezetet kapunk).

Az óriási különbség a poliuretán (PUR/PIR) kiemelkedõ hõszigetelõ képességével és a szarufák feletti beépítéssel magyarázható. Emellett

vékonyabb hõszigetelõ anyagot alkalmazva, jelentõs hasznos teret spórolunk meg, mely az egyre emelkedõ négyzetméter árak

figyelembevételével cseppet sem elhanyagolható. A poliuretán (PUR/PIR) a hõszigetelésen túl egyéb kiváló tulajdonságainak köszön-

hetõen alkalmas szarufák feletti elhelyezésre, mely az épületfizika jelen állása szerint a legtökéletesebb hõszigetelési módnak számít.

MMii  jjeelllleemmzzii  aa  ppoolliiuurreettáánn  ((PPUURR//PPIIRR))  sszziiggeetteellõõaannyyaaggoott??

több mint 90 %-ban zártcellás sejtstruktúrájú, keményhab hõszigetelõ anyag

a levegõnél jobb hõszigetelési érték

minimális a vízfelvétele ( 28 nap alatt 1,3 tf % )

magas mechanikai szilárdság

idõtálló, alaktartó

gombásodásnak, korhadásnak, penészesedésnek ellenáll

biológiailag, fiziológiailag aggálytalan

könnyû kasírozhatóság (mindkét oldalon alufólia réteg)

savaknak, lúgoknak ellenáll44
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A feltett kérdésre rövid választ kaphatunk, ha sorrendbe állítjuk az

anyagok hõvezetési tényezõit (lásd ábra). Minél kisebb egy termék

hõvezetési tényezõje, annál jobban hõszigetel (poliuretán

hõvezetési tényezõje: λ=0,024 W/mK). A poliuretán (PUR/PIR)

bizonyult az abszolút nyertesnek, hiszen bármely más hõszigetelõ-

anyagnál 35-40%-al jobb hõszigetelési értékekkel rendelkezik, így

nem meglepõ, hogy a hõszigetelés szempontjából oly fontos

területen, mint a hûtõgépgyártás, hûtõtechnika szinte kizárólag

ezen anyagokat alkalmazzák. 
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MMIILLYYEENN  AA  ""JJÓÓ""  HHÕÕSSZZIIGGEETTEELLÕÕ--AANNYYAAGG??

HHõõsszziiggeetteellééss  aa  sszzaarruuffáákk  ffeelleetttt HHõõsszziiggeetteellééss  aa  sszzaarruuffáákk  kköözzöötttt

Bachl tecta- Szálas anyagok Cellulóz Fa

PUR λ=0,024 λ=0,038 λ=0,040 λ=0,13

120 mm 240 mm 260 mm 600 mm

AAzzoonnooss  hhõõsszziiggeetteellééssii  éérrttéékk  eelléérrééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  aannyyaaggvvaassttaaggssáággookk



A rendszert szarufák feletti tetõszigetelésre fejlesztették ki, az eddigieknél lényegesebb jobb, hõhídmentes hõszigetelés elérése

érdekében. Olyan megoldást kínál, mely egyszerre teljesíti a hõszigetelés, (a téli-nyári hõvédelem), a belsõ oldali párazárás, porhó

ill. nedvesség elvezetése, magas nyomószilárdság és idõállóság állította magas követelményeket. A BACHL tetõszigetelõ rendszer

a poliuretán hõszigetelõ lemezen kívül, mindkét oldalán alufólia, felsõ oldalán további fólia borítással van ellátva, így minden

tetõre épületfizikai szempontból a legoptimálisabb megoldást nyújtja.
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Felsõ oldali választható, (PE-vagy páraáteresztõ fólia vagy
bitumenes-lemez) átlapolható és öntapadó csíkkal ellátott
fóliaborítás (hibamentes és gyors kivitelezés)
Alufólia réteg (kasírozás) - hõvisszaverõ hatás - a nyári napsu-
gárzás ellen véd

Poliuretán (PUR/PIR) tábla - kiváló hõszigetelõ képesség, mely
kisebb vastagság mellett hatékonyabb hõszigetelést ad.

Alufólia réteg (kasírozás*) - hõvisszaverõ hatás - télen az elszö-
kõ fûtéshõ ellen véd

BBAACCHHLL  tteeccttaa--PPUURR  HHÕÕSSZZIIGGEETTEELLÉÉSSII  RREENNDDSSZZEERR  --  AAZZ  OOPPTTIIMMÁÁLLIISS  TTEETTÕÕSSZZIIGGEETTEELLÉÉSS

A rendszerpanelek akár közvetlenül a szarufákra vagy sík deszkázatra (gyalult lécezés, farostlemez, gipszkarton lap) fektethetõk.

Az elemek csatlakoztatása a nútféderes (csap-hornyos) illesztés és a felsõ oldali öntapadó fólia borítás miatt gyors és hibamentes.

A BACHL tetõpanelek tetejére (a szarufák vonalában) helyezzük a rögzítést és az átszellõztetett légrést biztosító ellenléceket (nyáron

a tetõszerkezet átmelegedését gátolja meg), majd a meghatározott méretû csavarokkal a szarufákhoz rögzítjük. Az ellenlécekre ill.

a ráhelyezett tetõlécekre bármilyen tetõfedõ anyagot fektethetünk.
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SSzzaarruuffáánn  eellhheellyyeezzeetttt  PPUURR  kkeemméénnyyhhaabb  llaapp  hhõõsszziiggeetteellééss

* Az anyagot valamely tulajdonságának fokozása miatt társított réteggel látják el, ami pl: jelen esetben alufólia.



A BACHL tecta-PUR elemek szarufák feletti szigetelésével izgalmas, (különbözõ struktúrájú és színû deszkázatok alkalmazásával)

variálható tetõterek hozhatók létre. A fa ill. faszerkezetek õsidõk óta a természetességet képviseli lakótereinkben. A hõszigetelõ-

anyag változtatható vastagságának és a társítható rétegeknek köszönhetõen lehetõvé vált, a falszerkezethez, klimatikus viszo-

nyokhoz, tájoláshoz, egyéni igényekhez mindenben igazodó tetõszerkezet kialakítása. 

AA  BBAACCHHLL  tteeccttaa--PPUURR  eelleemmeekk  jjeelllleemmzzõõii::

HHÕÕSSZZIIGGEETTEELLÉÉSS::

kiváló hõszigetelési paraméterekkel rendelkezik

hõhídmentes tetõ hozható létre

az elemek nútféderes kapcsolódása tovább fokozza a hõhídmenteséget

biztosított a téli-nyári hõvédelem - légkondicionálást nem igényel

BBIIZZTTOONNSSÁÁGG::

párának, nedvességnek ellenáll, nem korhad, nem penészesedik

gyenge lúgoknak, savaknak, baktériumoknak ellenáll

nem okoz asztmatikus és allergiás panaszokat

gombáknak, rovaroknak kártevõknek, rágcsálóknak ellenáll

idõálló - évtizedeken át megõrzi : hõszigetelési,  páratechnikai, mechanikai tulajdonságait

a hõszigetelõ panelek állandó hõmérsékletet és páraviszonyokat biztosítanak a tartószerkezet

számára, így többszörösére növelik annak élettartamát

KKIIVVIITTEELLEEZZÉÉSS::  

gyors és egyszerû kivitelezés - 4 réteg 1 munkafázisban építhetõ be, így lecsökkenthetõek a

kivitelezési hibák 

a nagyméretû táblák miatt lerövidül a beépítés ideje

alaktartó - nem vetemedik, nem zsugorodik

a szigetelés vastagsága tetszõlegesen változtatható - akár passzív ill. minimális energia-

felhasználású házak is létrehozhatók

új építés és felújítás esetén is alkalmazható

EESSZZTTÉÉTTIIKKAA,,  BBEELLSSÕÕ  TTÉÉRR::

felépítésébõl adódóan megnövelt belteret eredményez

változatos térkialakítás

igény szerint variálható belsõ tér

mûemlékvédelmi szempontoknak is megfelel

GGAAZZDDAASSÁÁGGOOSSSSÁÁGG::

egy elemként megvásárolható a teljes tetõ 

kiváló hõszigetelõ-képessége miatt jelentõsen csökkenti energiaszámláinkat

vékonyabb elemvastagság esetén is tökéletes hõszigetelés érhetõ el - megnövekedett beltér  -

jobb térkihasználás

jelentõs faanyagot spórolhatunk meg

idõállósága és hosszú élettartama miatt évtizedekig nem igényel karbantartást, felújítást
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TTEETTÕÕKK  HHÕÕSSZZIIGGEETTEELLÉÉSSEE  BBAACCHHLL  tteeccttaa--PPUURR  EELLEEMMEEKKKKEELL



Az energiahordozók ára az elmúlt évtizedekben jelentõs mértékben nõt és a folyamat

további erõsödésére lehet számítani. Hatékonyabb tetõ hõszigeteléssel nemcsak

költségeinket csökkenthetjük, hanem környezetünk védelméhez is hozzájárulunk.

Családok életében a lakóház építése leggyakrabban egyszeri és a legnagyobb

beruházás, így évtizedekre hatással lesz életünkre. Épületeink építõanyagainak

kiválasztásánál, esztétikai szempontok miatt, azonos mûszaki tartalom mellett,

gyakran a többszörösébe kerülõ terméket választjuk (pl.: szaniterek, padlóburkola-

tok, cserép-, zsindely-, fémlemez fedések ill. belsõépítészeti termékek esetén). De vajon "nem látszódó " épületrészleteinknek - pl. tetõk

hõszigetelése - kellõ figyelmet szentelünk e, holott épületeink tetõfelülete az egyéb szerkezeti felületekhez képest sokszor a legnagyobb

és házunk összes hõveszteségének 30-40 %-a itt alakul ki. Épületeink összes költségéhez képest a tetõ hõszigetelése mindössze 5-8 %.

MMaaggaass  mmûûsszzaakkii  ttaarrttaallmmaatt  kkééppvviisseellõõ  hhõõsszziiggeetteellõõ--aannyyaagg  vváállaasszzttáássáávvaall  ppáárr  éévv  aallaatttt  mmeeggttaakkaarríítthhaattjjuukk  aa  ggyyeennggéébbbb  mmiinnõõssééggûû  tteerrmméékkkkeell

sszzeemmbbeennii  eeggyysszzeerrii  áárreellõõnnyytt  ééss  aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  jjeelleennttõõss  ffûûttééssii  sszzáámmllaa  ccssöökkkkeennéésstt  éérrhheettüünnkk  eell..  UUttóóllaaggooss  ffeellúújjííttáássookk  ookkoozzttaa    jjeelleennttõõss

ttööbbbblleett--kkiiaaddáássookkttóóll  kkíímmééllhheettjjüükk  mmeegg  mmaagguunnkkaatt,,  hhaa    aa  mmiinnõõsséégg  mmeelllleetttt  tteesssszzüükk  llee  vvookkssuunnkkaatt..  AA  hhaattéékkoonnyyaabbbb  hhõõsszziiggeetteellééss,,  kkeeddvvee--

zzõõbbbb  mmiikkrrookkllíímmaa  mmeelllleetttt  aallaaccssoonnyyaabbbb  eenneerrggiiaasszzáámmlláátt  eerreeddmméénnyyeezz  éévvttiizzeeddeekkeenn  áátt..

Egy átlagos 180 m2-es felületû, 12 cm vastagságú poliuretán (PUR/PIR) hõszigetelésû tetõ energiamérlegét ill. az abból adódó költség-

megtakarítást nézhetjük meg az eltelt idõ függvényében. A teljes tetõ bekerülési költsége: 1 400 000 Ft.

EElltteelltt  iiddõõ  eenneerrggiiaa--mmeeggttaakkaarrííttááss  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttááss

kkõõoollaajj  eeggyyeennéérrttéékkbbeenn

6,5 év 14 098,1 liter 1 339 325 Ft

10 év 21 689,4 liter 2 060 500 Ft

20 év 43 378,8 liter 4 121 000 Ft

50 év 108 447,0 liter 10 302 500 Ft
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BBEERRUUHHÁÁZZÁÁSSII  KKÖÖLLTTSSÉÉGG
BBaacchhll  tteeccttaa--PPUURR

8800  mmmm--eess
eelleemm  eesseettéénn

BBEERRUUHHÁÁZZÁÁSSII  KKÖÖLLTTSSÉÉGG
BBaacchhll  tteeccttaa--PPUURR

112200  mmmm--eess
eelleemm  eesseettéénn

BBEERRUUHHÁÁZZÁÁSSII  KKÖÖLLTTSSÉÉGG
BBaacchhll  tteeccttaa--PPUURR

116600  mmmm--eess
eelleemm  eesseettéénn

minimális
hõszigetelés

UU--éérrttéékk==00,,2266

optimális
hõszigetelés

UU--éérrttéékk==00,,1188

tökéletes
hõszigetelés

UU--éérrttéékk==00,,1144  

mmeeggttaakkaarrííttááss mmeeggttaakkaarrííttááss

Az EU számos tagországában és várhatóan 2006. januárjá-

tól Magyarországon is a minimális hõszigeteléshez szükséges

U-érték = 0,20 W/m2K.

Az ábráról leolvasható, hogy az elõírások betartásához, még a

kiváló hõszigetelési paraméterekkel rendelkezõ BACHL poli-

uretán (PUR/PIR) szigetelõ panelekbõl is minimálisan 12 cm

szükséges. A BACHL tecta-PUR hõszigetelõ elemek nemcsak

környezetünket óvják, de évek folyamán tetemes anyagi kiadá-

soktól kímélnek meg bennünket. 

A fenti mintaházat alapul véve a BACHL tecta-PUR hõszigetelõ

rendszerre fordított pénzösszeg, a fûtés költségek drasztikus

csökkenése miatt 6,5 év alatt teljesen megtérül. Az oszlop dia-

grammokon a hõszigetelõ-anyag vastagság fokozásával elér-

hetõ megtakarítások figyelhetõk meg.

KKÖÖLLTTSSÉÉGG--  ÉÉSS  EENNEERRGGIIAA--MMEEGGTTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS  AA  BBAACCHHLL  tteeccttaa--PPUURR  EELLEEMMEEKKKKEELL

fûtési költségfûtési költségfûtési költség
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TTeerrmméékkeeiinnkkhheezz  kkaappccssoollóóddóó  sszzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

országos kereskedõhálózat

új építés és felújítás során hõtechnikai számítás elkészítése

az épület tervezõjének szakmai konzultációs lehetõség

a rögzítéshez szükséges csavarok méretének és számának

statikai számítások alapján történõ meghatározása

beépítés idején helyszíni tanácsadás

szakszerû kivitelezéshez szükséges speciális szerszámok biztosítása


