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Alulról hűlő födémek szigetelé-
sére kiválóan alkalmazhatóak az 
URSA TERRA BiOnic 62Ph /Vv VK 
ásványgyapotok. A szigetelőanyag 
táblák a normál 60 x 120 cm 
táblaméretnek köszönhetően 
nagyon könnyen kezelhetők. 

A víztaszító (hidrofób) és nem 
gyúlékony ásványgyapot szigetelőlapok 
mindkét oldala különleges kasírozás-
sal van ellátva: látszó felületükön egy 
törtfehér (Vv) üvegfátyol kasír található, 
a nem látszó oldalon pedig egy ritkább 
szövésű sárgás színű üvegfátyollal (Vk) 
lamináltak, amely a teljes felületű 
ragasztás fogadására szolgál majd. 

Csináld magad! 
Garázsfödém-varázs

Szigetelés egy jobb holnapért

Csináld

 magad



URSA TERRA 62 Ph/VvVk 32λ

Előkészítés
A födémből esetlegesen kiálló csavarokat, szögeket, 
egyéb kiálló elemeket lehetőség szerint el kell távolítani. 

Az egyenetlen mennyezetet kiegyenlítő anyaggal kell 
homogénné tenni.

A szerelvényeket, és vezetékeket a szigetelés szintjén 
kívülre kell vezetni. Ha lehetséges, a meglévő vezetéke-
ket vagy tartozékokat szét kell szerelni és a szigetelés 
alá helyezni.

A ragasztót fogadó felületet meg kell tisztítani és ha 
szükséges, alapozóval is előkészíteni, mivel teljesen sík-
nak, száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. 

A ragasztót felhordjuk az ásványgyapot szigetelőlapokra. 
Általánosságban javasolt a ragasztó felhordása és a 
száradás során, hogy a hőmérséklet + 5 °C felett legyen. 
(Kérjük, mindig vegyék figyelembe a gyártói termékinfor-
mációkat.) A teljes felület ragasztásának megkezdése 
előtt érdemes egy kisebb felületen próbát végezni.

A földszinti lakószint alatti helyiségek - pincék, garázsok 
céljára használható terek - az esetek többségében fűtetle-
nek vagy szobahőmérséklet alatt temperáltak és a levegő 
páratartalom ingadozása is sokkal nagyobb, mint egy 
állandóan fűtött térben. Emiatt az épület lakószint alatti 
födémszerkezetének megfelelő és hidrofóbizált hőszigete-
lése elkerülhetetlenné válik. Az ún. alulról hűlő födémek 
jól megválasztott szigetelésével a nemcsak a magas 
hőtechnikai igényeket lehet kielégíteni, hanem a teljes 
födémszerkezet akusztikai léghanggátlását is növelni a 
hőszigeteles nélküli födémszerkezethez képest. 

Az URSA BiOnic hidrofób, páraáteresztő és A1 nem éghető 
tűzbiztonsági osztályba tartozó üvegfátyol kasírozású 
ásványgyapot termékei beépítésével garantált az alulról 
hűlő fődémek kívánt teljesítménye, így hatalmas lépést 
tehetünk mind házunk energiahatékonysága, mind 
komfortja irányába is.

Rögzítés
A cementbázisú ragasztót felhordjuk a szigetelőlap 
hátuljára és egy 10 mm-es fogazott glettvassal 
egyenletesen szétterítjük a teljes felületen. 
Az oldalfelületek és a látható oldal maradjon 
ragasztótól mentes.

A táblákat az egymás melletti sorokat kötésben eltol-
va, a födém alsó síkjára helyezzük és egy merev, sima 
felületű lap segítségével a teljes felületen a födémhez 
nyomjuk. Ezzel az eljárással biztosítjuk, hogy a termék 
felületén lévő kasírozás ne sérüljön vagy gyűrődjön meg.

A felrögzítés során a terméket dübelezni nem kell!

Az URSA TERRA BiOnic 
62 Ph/Vv Vk szigetelőanyag 
táblák alulról hűlő födémre 
való beépítésének lépései
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Csak
ragasztani
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