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HIRDETÉS

Érdemes költeni elavult otthonainkra, hiszen a 
szakemberek számításai szerint minden szi-
getelésbe fektetett forint hosszú távon 7 fo-
rint hasznot hoz a tulajdonosoknak. A jól meg-
választott, korszerű anyagokkal felújított épü-
letek a benne lakók mindennapjait is kelleme-
sebbé teszik, és nemcsak a komfortérzetüket 
növelik, hanem az egészségükre is jó hatással 
vannak. 

A szigetelés sokoldalú befek-
tetés. Szigeteléssel, a nyílászárók cseréjé-
vel és a megváltozott hőigényeket követni ké-
pes kazánnal akár 3-4 kategóriát javulhat az 
épület energetikai besorolása. A korszerűsítés-
sel 50–80%-os fűtésienergia-megtakarítást is 
el lehet érni. 

Egészséget védő, biztonságot 
adó szigetelőanyagok. A Knauf In-
su lation által gyártott Heraklith fagyapot ter-
mészetes, megújuló alapanyagokból készülő 
környezetbarát termék, amelynek nincs ká-
rosanyag-kibocsátása, jó a hőtároló és ned-
ves ség szabályzó képessége. Koszorúelemként, 

belső dekorációként, hangszigetelő anyagként 
is hasz nálatos.

A kőzetgyapot termékek szintén természetes 
alapanyagúak, nem érzékenyek a hőmérsék-
let-ingadozásra, jó páraátbocsátó tulajdonsá-
gúak és nem éghetők. Jellemzően homlokzati 
hő szigetelő anyagként alkalmazzák.

Az üveggyapot a világon a leggyakrabban 
használt szigeteléstípus. Kiváló hő- és hang-

szigetelő anyag, tűzvédelmi besorolása A1-es, 
vagyis nem éghető, jó a páraáteresztő ké pes-
sége, ezáltal biztosítja az épületek szellő-
zését. A Knauf Insulation üveggyapot termé-
kei ECOSE® technológiával készültek. Magas-

tetőkben szarufák közötti és szarufák alatti hő-
szigetelésként, padlásfödém- és válaszfal-hő-
szigetelésként alkalmazható.

Korszerűen szigetelt otthonainkkal jelentős mennyiségű energiát takaríthatunk meg, 
kevesebb pénzbe kerül a fűtésük, és a nyári kánikulában is hűvösebbek, mint szigetelés 
nélküli társaik. Emellett a jobb energetikai besorolású épületek az ingatlanpiacon is 
kelendőbbek, magasabb áron adhatók el, és bérbeadásuk is könnyebb 

EGY HŐSZIGETELT ÉPÜLET ELŐNYEI A LAKÓK SZÁMÁRA

KÖRNYEZETTUDATOSABB ÉS JOBB ÉLET 
EGY KORSZERŰEN SZIGETELT HÁZBAN

„Az épületek energiahatékonyságát javító szigetelőanyag kiválasztásánál a mi-
nőség és az ár mellett dinamikusan nő azon tulajdonosok aránya, akik már a 
szigetelőanyagok környezetbarát tulajdonságait is figyelembe veszik, ami el-
sődleges szempont termékfejlesztéseink során.”
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