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Ajánlott termékek:

URSA XPS N-VII-L      

URSA XPS N-VII-L 
TULAJDONSÁGOK:
•  nyomással terhelhető, könnyen vágható, 
 egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvevő képességű 
 táblás termék
•  sima felület és lépcsőzetes szélképzés
•  hővezetési tényező:   d=0,036-0,038 W/mK, 
•  10%-os összenyomódásnál 70 T/m2 maximális terheléssel   
 terhelhető
•  2%-os összenyomódásnál 25 T/m2 maximális terheléssel   
 terhelhető (hosszútávú tervezési érték)

AJÁNLOTT feLhASZNÁLÁSI TeRüLeTeK:
•  lapostető, terasztető, zöldtető
•  talajon fekvő padló
•  hűtőház

Terméknév Vastagság
mm

Szélesség
mm

Hosszúság
mm m2/csomag

URSA XPS N-III-L 30–200 600 1250  10,50–1,50

URSA XPS N-V-L 40–200 600 1250 6,75–1,50    

URSA XPS N-VII-L 50–100 600 1250  6,00–3,00    



A PINcePAdLó éS PINce küLSő fAL IdőtáLLó hőSzIgeteLéSe

A mai egyéni igényeket és a jelenlegi hőtechnikai követelménye-
ket figyelembe véve elengedhetetlen a különböző épülethatároló 
szerkezetek megfelelő hőszigeteléssel való ellátása. Gyakorlatilag 
az egész épületet felületfolytonosan és megszakítatlanul körbe kell 
hogy szigeteljük pincepadlótól egészen a magastetőig ahhoz, hogy 
a téli fűtési idényben a hőveszteség majd a lehető legminimálisabb 
legyen.Az épület lábazatát a t

A szempontok amelyeket figyelembe kell vennünk a talajba kerülő épü-
letszerkezetek - úgymint a pincepadló, a pincefal vagy pedig a talajon 
fekvő padló – szigetelésének optimális kiválasztásához:

• a hőszigetelésnek bírnia kell majd az épület terheit,
• bírnia kell a talajból eredő nyomást,
• ellen kell állnia a víz behatásainak: talajpára, talajnedvesség, 
 talajvíz,
• ellen kell állni a téli fagyhatásoknak,
• kiválasztott hőszigetelő terméknek kiváló hőszigetelési értékkel,  
 azaz alacsony deklarált lambda értékkel is kell rendelkeznie.

Az URSA XPS extrudált keményhab hőszigetelő termékek fajtától 
függően - 30-70 tonna/m2 terhelhetőséggel rendelkeznek és nedves 
környezetben is csekély a vízfelvételük. Élkialakításukat úgy tervezték 
meg a szakemberek, hogy az illesztéseknél a különböző hőhíd hatáso-
kat hatékonyan lehessen velük kiküszöbölni. Az XPS portfólióban sze-
replő tompa ütközésű vagy lépcsős ütközésű termékek közül az átmenő 
vonalmenti hőhídhatás elkerülése érdekében a pincefal, pincepadló és a 
talajon fekvő padló épületszerkezetek szigeteléséhez ajánlatos az URSA 
XPS N-III-L, URSA XPS N-V-L és URSA XPS N-VII-L néven forgalma-
zott, lépcsős élkialakítású termékeket választani.

Ajánlott termékek:
URSA XPS N-III-L

URSA XPS N-V-L

URSA XPS N-III-L
TULAJDONSÁGOK:
• nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető,  
 csekély vízfelvevő képességű táblás termék
•  sima felület és lépcsőzetes szélképzés
•  hővezetési tényező:    d=0,032-0,036 W/mK,
•  10%-os összenyomódásnál 30 T/m2 maximális terheléssel terhelhető
•  2%-os összenyomódásnál 13 T/m2 maximális terheléssel terhelhető  
 (hosszú távú tervezési érték)

AJÁNLOTT feLhASZNÁLÁSI TeRüLeTeK:
•  lapostető, terasztető, zöldtető, többrétegű falszerkezet, talajon
 fekvő padló, hűtőház, 
•  pincepadló és pince külső fal (talajvíznyomás esetén is)

URSA XPS N-V-L
TULAJDONSÁGOK:
•  nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető,  
 csekély vízfelvevő képességű táblás termék
•  sima felület és lépcsőzetes szélképzés
•  hővezetési tényező:   d=0,034-0,036 W/mK,
•  10%-os összenyomódásnál 50 T/m2 maximális terheléssel terhelhető
•  2%-os összenyomódásnál 18 T/m2 maximális terheléssel terhelhető
 (hosszútávú tervezési érték)

AJÁNLOTT feLhASZNÁLÁSI TeRüLeTeK:
• lapostető, terasztető, zöldtető, talajon fekvő padló, hűtőház
• pincepadló és pince külső fal (talajvíznyomás esetén is)

Beépítési jótanácsok 
a gyártótól:

A pince fal falazása vagy betonozása + dörzsvakolattal való  
ellátása (ha szükséges) a vízszigetelés aljzataként.

Talajnedvesség elleni vízszigetelés elkészítése. 

Az URSA XPS hőszigetelő táblák felhelyezése az elkészült ta-
lajnedvesség elleni szigetelés külső oldalára. Rögzítésüknél* 
ügyelni kell arra, hogy a szakma szabályainak és az alkalma-
zástechnikai előírásoknak megfelelően a talajnedvesség elleni 
szigetelés sértetlen maradjon.

Az elhelyezett URSA XPS hőszigetelő táblák külső felületére el-
helyezzük a szivárgó-drén lemezt (amennyiben szükséges).

ezután következik a föld visszatöltése, tömörítése.

*az adott vakolatgyártók utasításainak betartásával
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