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2015 júniusában a Fatra a.s. technikusai fel-
kérést kaptak a DOX Kortárs Mûvészeti Köz-
pont részérõl egy atipikus homlokzati rend-
szer kidolgozására. A tervezés során az építé-
szeti inspirációt a Details magazinban publi-
kált, franciaországi „Le temps machine” (Idõ-
gép) projekt adta. A cél olyan egyedi homlok-
zat megalkotása volt, amely megjelenésében a
gombokkal behúzott kárpitozású kanapékra
emlékeztet – megvalósításához pedig igen
merész módon a tetõkön alkalmazott Fatrafol
PVC-P lemezeket használták.

A megfelelõ konstrukció kidolgozásához a
kollégák nagyméretû modelleket készítettek,
melyeken a megoldásokat tesztelni tudták. Az
elsõ modellt 1,5 mm vastag, poliészter háló-
val erõsített Fatrafol 810/V lemezzel fedték,
RAL 7040 (világosszürke) színben. A lemezt
raszterben osztott Fatranyl fóliabádoggal rög-
zítették, melyre a Guardianweld technológiá-
jával pontszerûen hegesztették az anyagot. Az
elkészült minta bár homlokzatburkolatként
megállta a helyét, esztétikailag mégsem felelt
meg az elvárásoknak. A második kísérletben
már üvegszövettel erõsített Fatrafol 818/V-UV
lemezeket használtak, illetve elhagyták a fó-
liabádogot és helyette a Guardianweld
rögzítõpontjait alkalmazták. Esztétikailag ez a
megoldás sem bizonyult megfelelõnek, de az
is kiderült, hogy a kisebb nyúlással rendelke-
zõ lemezek nem alkalmasak a feladatra. Az
eredmények fényében a Fatra a.s. szigetelõ-
csapata bevonta anyacégét is a fejlesztésbe.

A futurisztikus „kárpitozott” homlokzat har-
madik és jelentõsen nagyobb modellje 2017
márciusában született. Az új megközelítés
szerint a PVC lemezek rögzítését ragasztott
menetesszárak és az induktív hegesztés kom-
binációjával oldották meg, ezzel elegáns és
megbízható választ adva a problémára. A ter-
vezés során a rendszer minden paraméterét
újra kellett számolni, hiszen a Fatrafol leme-
zek immár nem csupán esztétikai funkciót lát-
tak el, hanem a homlokzat védelmérõl is gon-
doskodniuk kellett. Ez a megoldás mindenki-

nek elnyerte a tetszését, és 2017 júliusában
elkezdõdött a homlokzatburkolat megvalósí-
tása, ami 2018 tavaszára be is fejezõdött.

Ma már bárki gyönyörködhet a napajedlai
gyártó vízszigetelõ lemezeibõl készült rendha-
gyó homlokzat mûszaki és építészeti egyedi-
ségében. Bár a DOX homlokzata igazán egye-
di megjelenést kapott – hála a projekt elõké-
szítése során végbement intenzív együttmûkö-
désnek az építészek, illetve a gyártók és fej-
lesztõk között –, a befektetett munka és a fel-
merült nehézségek alapján nem várható, hogy
ez az alkalmazás a mindennapok gyakorlatá-
ban is elterjedne. Ennek ellenére megerõsítést
nyert, mennyire sokszínûen alkalmazhatók a
Fatrafol vízszigetelõ lemezei.

Fatra Izolfa Zrt., Nagytarcsa

[1] A homlokzatburkolathoz 1,5 mm vastag, hagyományos szür-

ke színû Fatrafol 810/V lemezre esett a választás, melynek fel-

sõ felülete UV álló és a szélsõséges idõjárás sem károsítja

[2] A lemez megerõsítéséhez használt PES háló lehetõvé teszi az

egy rétegben alkalmazott lapostetõszigetelõ-anyag mechani-

kai rögzítését és növeli a szakítószilárdságát
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