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Hôszigetelési
megoldások

nagy hatékonysággal mûködnek

Olyan megoldásokat ajánlunk,
melyek a hôszigetelés minden területén
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A NIKECELL Kft. hôszigetelô rendszerei teljes körû védelmet biztosítanak a pincétôl a padlásig. Komplett megoldást 
nyújtanak és minden alkalmazási területre megfelelô terméket biztosítanak. Az ábrán bemutatjuk, hogy melyik a 
NIKECELL Kft. által gyártott ill. forgalmazott termék az épület mely részén nyújt hôszigetelési védelmet.

3. Padló

1. Terepszint alatt
(pinceszinten)

4. Alulról hûlô 
födém (árkád)

9. Homlokzat

8. Padlásfödém

pinceszinten, talajon:
NC (EPS) 100,  
Perimeter S 35,  
Styrodur 2500 C 

födémen / párnafák közé:
NC (EPS) 100 / NC (EPS) 30  
lépéshangszigetelés:
NC LH (EPS T2 – 5)

vízszigetelésen belül:
NC (EPS) 150 – 200

vízszigetelésen kívül:
PerimeterDuo, 
Perimeter S 35,
Styrodur C 2500-4000-5000

vakolva:
NC D (EPS 80)

burkolva, álmennyezetben:
NC (EPS) 70 vagy
TF-V Schwenk üveggyapot filc, 
TW  Schwenk üveggyapot lemez

hôszigetelô rendszerrel:
Original dryvit
dryvit EPS – NC D (EPS 80)
dryvit GRAY – neoWall
dryvit AQUA – PerimeterDuo, 
vagy Styrodur 2800 C
dryvit WOOL – FrontRock Max E, 
RP-PT, RP-PL
NIKECELL hôszigetelô rendszer

járható födémben:
NC (EPS) 100 – 150
nem járható födémben:
NC (EPS) 70 vagy párnafák 
közé DF 039 Schwenk 
üveggyapot filc
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Nálunk biztonságban van.
Teljeskörû hôszigetelés a NIKECELL Kft-tôl.

7. Tetôtér beépítés

5. Fal

3. Padló

6. Lapostetô

3. Padló

2. Lábazat9. Homlokzat

szarufák között és alatt:
KF 040, KF 035 + TF-V 035 üveggyapot filc
szarufák között és fölött:
KF 040, KF 035 + Styrodur C 3035 CS – CN

szerelt burkolat alá:
NC (EPS) 70 vagy
TF-V Schwenk üveggyapot filc, 
TW  Schwenk üveggyapot lemez
belsô falban:
TW-Akustik lemez, TWR-Akustik tekercs

nem járható tetô:
NC (EPS) 100 
járható tetô; terasz, 
parkoló, zöldtetô:
NC (EPS) 150 – 200
fordított tetô:
Styrodur 3035 CS - CN

pinceszinten, talajon:
NC (EPS) 100,  
Perimeter S 35,  
Styrodur 2500 C 
födémen / párnafák közé:
NC (EPS) 100 / NC (EPS) 30  
lépéshangszigetelés:
NC LH (EPS T2 – 5)

pinceszinten, talajon:
NC (EPS) 100,  
Perimeter S 35,  
Styrodur 2500 C 
födémen / párnafák közé:
NC (EPS) 100 / NC (EPS) 30  
lépéshangszigetelés:
NC LH (EPS T2 – 5)

vakolva:
PerimeterDuo, 
Styrodur 2800 C

burkolva:
Perimeter S 35, 
Styrodur 2500 C

hôszigetelô rendszerrel:
Original dryvit
dryvit EPS – NC D (EPS 80)
dryvit GRAY – neoWall

dryvit AQUA – PerimeterDuo, 
vagy Styrodur 2800 C
dryvit WOOL – FrontRock Max 
E, RP-PT, RP-PL
NIKECELL hôszigetelô rendszer
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Vízszigetelésen belül:

Vízszigetelésen kívül:

XPS

NC (EPS) 150  
- pincefalba vízszigetelve
- födémekbe
- ipari padlókba
- járható lapostetôkbe
- zöldtetôkbe

Formahabosított 
Perimeter S 35 
- talajjal érintkezô FormEPS
- pincefalakba
- padlók alá

NC (EPS) 200
- pincefalba vízszigetelve
- födémekbe
- terasztetôkbe
- tetôparkolókba

PerimeterDuo
-  talajjal érintkezô vakolathordó
- lábazatokra
- pincefalakra
- padlók alá
- bentmaradó zsaluzatként

Mit és hova tegyünk a hatékony hôszigetelés érdekében?

 Styrodur® C 2500   
Sima felületû és egyenes élkialakítású. Pincefalak külsô oldali hôszigetelésére, vízszigetelés mechanikai védelmé-
re, valamint lakóépületeknél talajon fekvô padlók szigetelésére.

1. Terepszint alatt

Az elôzô oldalakon bemutattuk, hogy egy háznál mely területek azok melyek hôszigetelési szempontból fontosak, 
a következô oldalakon megtalálhatja a NIKECELL Kft. hôszigetelési termékskáláját.
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 Styrodur® C 4000 CS
Sima felületû, falcolt (félhomályos) 
élkialakítású. Fordított rétegrendû 
lapostetôk, intenzív zöldtetôk, illetve ipari 
padlók hôszigetelésére alkalmazható.

  

Vakolva: Burkolva:

Perimeter S 35 
- talajjal érintkezô FormEPS
- pincefalakba
- padlók alá

PerimeterDuo
-  talajjal érintkezô vakolathordó
- lábazatokra
- pincefalakra
- padlók alá
- bentmaradó zsaluzatként

  

 

Styrodur® C 2500   
Sima felületû és egyenes élkialakítású. Pincefalak külsô 
oldali hôszigetelésére, vízszigetelés mechanikai védelmé-
re, valamint lakóépületeknél talajon fekvô padlók szigete-
lésére.

Styrodur® C 2800 C   
Nyomott mintás felületû, vakolható. Egyenes 
élkialakítású. Épületlábazatok külsô oldali 
hôszigetelésére, vízszigetelésének mecha-
nikai védelmére, valamint koszorúk, áthida-
lók hôhídmentesítésére, akár bennmaradó 
zsaluzatként is alkalmazható.

Styrodur® C 5000 CS   
Sima felületû, falcolt (félhomályos) 
élkialakítású. Fordított rétegrendû 
lapostetôk, intenzív zöldtetôk, illetve ipari 
padlók hôszigetelésére alkalmazható.

2. Lábazat

Pinceszinten, talajon:

 NC (EPS) 100 
- lépésálló
- födémekbe
- padlókba
- nem járható lapostetôkbe

 Perimeter S 35 
- talajjal érintkezô FormEPS
- pincefalakba
- padlók alá

 Styrodur® C 2500   
Sima felületû és egyenes 
élkialakítású. Pincefalak külsô 
oldali hôszigetelésére, vízszi-
getelés mechanikai védelmére, 
valamint lakóépületeknél tala-
jon fekvô padlók szigetelésére.

3. Padló
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Lépéshangszigetelés:

   NC LH T2 
- úsztatott padlókba lépéshang-
szigetelésre 
(hasznos teher: 200 kg/m2)

NC LH T5 
- úsztatott padlókba lépéshang-
szigetelésre 
(hasznos teher: 500 kg/m2)

NC LH T4
- úsztatott padlókba lépéshang-
szigetelésre 
(hasznos teher: 400 kg/m2)

Úsztatott padlók lépéshangszigetelésére kiválóan alkalmazhatók, roppantásos technikával készült polisztirol. 
(200-500 kg/m2 hasznos teher viselésére)

Vakolva: Burkolva, álmennyezeten:

 

 

 

 

TF-V Schwenk üveggyapot filc 
TF-V 035
- egyik oldalán kasírozott hôszigetelô filc
-  alkalmas elsôsorban tetôtérbeépítéseknél szarufák 

alatti második réteg szigetelésre, valamint favázas 
szerkezetû falak szigetelésére, álmennyezetek és 
szerelt válaszfalak hô- és hangszigetelésére, ha-
gyományos padlószerkezeteknél párnafák közötti 
szigetelésre

- nem éghetô

NC D (EPS 80)  
- homlokzati hôszigetelô rendszerekbe
- pince- és árkádmennyezetekre

TW Schwenk üveggyapot 
lemez, belsô falban:  
- kasírozás nélküli általános hôszigetelô lemez
-  univerzális lemez, alkalmas tetôtérbeépítések, 

könnyûszerkezetes épületek szigetelésére, geren-
dás födémek, álmennyezetek, szerelt válaszfalak 
hô- és hangszigetelésére

- nem éghetô

NC (EPS) 70  
- tetôtér beépítésére szarufák közé burkolattal védve
- réteges falakba maghôszigetelésnek
- bent maradó zsaluzatként

4. Alulról hûlô födém

Födémen, párnafák közé:

  NC (EPS) 100 
- lépésálló
- födémekbe
- padlókba
- nem járható lapostetôkbe

NC (EPS) 30  
- párnafák közé
- födém alsó síkján burkolva
- épületdilettációkban
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5. Fal

6. Lapostetô

Szerelt burkolat alá:

Nem járható tetô:

Járható tetô, terasz, parkoló, zöldtetô:

 

 

 

 

 

 

NC (EPS) 100 
- lépésálló
- födémekbe
- padlókba
- nem járható lapostetôkbe

NC (EPS) 70 
- tetôtér beépítésére szarufák közé burkolattal védve
- réteges falakba maghôszigetelésnek
- bent maradó zsaluzatként

TF-V Schwenk üveggyapot filc 
TF-V 035
- egyik oldalán kasírozott hôszigetelô filc
-  alkalmas elsôsorban tetôtérbeépítéseknél szarufák 

alatti második réteg szigetelésre, valamint favázas 
szerkezetû falak szigetelésére, álmennyezetek és 
szerelt válaszfalak hô- és hangszigetelésére, ha-
gyományos padlószerkezeteknél párnafák közötti 
szigetelésre

- nem éghetô

TW-Akustik lemez
- kasírozás nélküli, hôszigetelô lemez
-  alkalmas elsôsorban szerelt válaszfalak, álmennye-

zetek hang- és hôszigetelésére
- külön rögzítést nem igényel
- nem éghetô

TW Schwenk üveggyapot 
lemez, belsô falban:  
- kasírozás nélküli általános hôszigetelô lemez
-  univerzális lemez, alkalmas tetôtérbeépítések, 

könnyûszerkezetes épületek szigetelésére, geren-
dás födémek, álmennyezetek, szerelt válaszfalak 
hô- és hangszigetelésére

- nem éghetô

TWR-Akustik tekercs  
- kasírozás nélküli hôszigetelô filc
-  alkalmas elsôsorban szerelt válaszfalak,  

álmennyezetek hang- és hôszigetelésére
- külön rögzítést nem igényel
- nem éghetô

 NC (EPS) 150  
- pincefalba vízszigetelve
- födémekbe
- ipari padlókba
- járható lapostetôkbe
- zöldtetôkbe

 NC (EPS) 200
- pincefalba vízszigetelve
- födémekbe
- terasztetôkbe
- tetôparkolókba
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Fordított tetô:

 

 

 

 

Styrodur® C 3035 CS    
Sima felületû és falcolt (félhomályos) élkialakítású.
Mind a magas-, mind a mélyépítésben sokolda-
lúan használható. Talajon kekvô padlók, fordított 
rétegrendû lapostetôk hôszigetelésére egy rétegben.

Styrodur® C 3035 CS    
Sima felületû és falcolt (félhornyos) élkialakítású.
Mind a magas-, mind a mélyépítésben sokolda-
lúan használható. Talajon fekvô padlók, fordított 
rétegrendû lapostetôk hôszigetelésére egy rétegben.

Styrodur® C 3035 CN     
A sima felületû, hornyolt (csaphornyos)  
élkialakítású. Gyorsan és hôhídmentesen 
beépíthetô, pl. magszigetelés vagy láthatóan 
hôszigetelt födémek esetében. 

Styrodur® C 3035 CN     
A sima felületû, hornyolt (csaphornyos)  
élkialakítású. Gyorsan és hôhídmentesen 
beépíthetô, pl. magszigetelés vagy láthatóan 
hôszigetelt födémek esetében. 

7. Tetôtérbeépítés

8. Padlásfödém

Szarufák között, alatt és fölött:

Járható padlásfödém:

   KF040 Schwenk 
üveggyapot 
- kasírozás nélküli hôszigetelô filc
-  alkalmas elsôsorban 

tetôtérbeépítéseknél szarufák 
közötti szigetelésre, valamint 
favázas szerkezetû falak szige-
telésére

-  szarufák alatti hôszigetelésre a 
SCHWENK TF-V filc javasolt

- külön rögzítést nem igényel
-nem éghetô

KF035 Schwenk
üveggyapot 
- kasírozás nélküli hôszigetelô filc
-  alkalmas elsôsorban 

tetôtérbeépítéseknél szarufák 
közötti szigetelésre, valamint 
favázas szerkezetû falak szige-
telésére

-  szarufák alatti hôszigetelésre a 
SCHWENK TF-V filc javasolt

- külön rögzítést nem igényel
-nem éghetô

TF-V 035 Schwenk
üveggyapot
-  egyik oldalán kasírozott 

hôszigetelô filc
-  alkalmas elsôsorban 

tetôtérbeépítéseknél szarufák 
alatti második réteg szigetelésre, 
valamint favázas szerkezetû falak 
szigetelésére, álmennyezetek és 
szerelt válaszfalak hô- és hang-
szigetelésére, hagyományos pad-
lószerkezeteknél párnafák közötti 
szigetelésre

- nem éghetô

   NC (EPS) 100 
- lépésálló
- födémekbe
- padlókba
- nem járható lapostetôkbe

NC (EPS) 150  
- pincefalba vízszigetelve
- födémekbe
-  ipari padlókba, járható 

lapostetôkbe, zöldtetôkbe

NC (EPS) 200
- pincefalba vízszigetelve
- födémekbe
- terasztetôkbe
- tetôparkolókba
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DF 039 Schwenk üveggyapot    
-  kasírozás nélküli, nem terhelhetô filc alkalmas 

elsôsorban padlásfödémek szigetelésére, valamint 
fa padlószerkezeteknél párnafák közti szigetelésre,

- 1,40 m szélességben is elérhetô, azonos m2 áron
- nem éghetô

dryvit EPS   
dryvit ragasztó
NC D (EPS 80)
dryvit üvegháló
dryvit vékonyvakolat

Legáltalánosabban, 
minden falszerkezetre 
felépíthetô

dryvit AQUA   
dryvit ragasztó
PerimeterDuo
dryvit üvegháló
dryvit márványvakolat

Nedvesség
terhelésre
pl.: lábazatok

dryvit WOOL   
dryvit ragasztó
dryvit üvegháló
RP-PT kôzetgyapot
dübelezés
dryvit vékonyvakolat

fokozott tûzterhelés 
esetén

DF 042 Schwenk üveggyapot     
- kasírozás nélküli, nem terhelhetô filc
-  alkalmas elsôsorban padlásfödémek szigetelésére, 

valamint fa padlószerkezeteknél párnafák közti 
szigetelésre

- 1,40 m szélességben is elérhetô, azonos m2 áron
- nem éghetô

dryvit GRAY     
dryvit ragasztó
neoWall
dryvit üvegháló
dryvit vékonyvakolat

Nagyobb hôszigetelési 
hatékonyság

9. Homlokzat hôszigetelô rendszerek 

Nem járható padlásfödém:

Párnafák közé:

 

 NC (EPS) 70  
- tetôtér beépítésére szarufák közé burkolattal védve
- réteges falakba maghôszigetelésnek
- bent maradó zsaluzatként

TRADÍCIÓ HATÉKONY

VÍZTÛRÔ TÛZGÁT

Nikecell homlokzati hôszigetelô rendszer 
Teljes hôszigetelési megoldás az épületekre, Nikecell Ragasztóval ragasztva, szükség esetén dübeles rögzítés- 
kiegészítéssel. Szinte bármilyen épülethomlokzatra felépíthetô, az energetikai igényeknek megfelelô vastagságban.  
A Nikecell Ragasztóba ágyazott üvegháló-erôsítésü kéregre, több mint 200 színárnyalatban készülô Nikecell Vékony-
vakolat kerülhet.



w
w

w
.n

ik
ec

el
l.h

u
10

~70 %

Hôveszteségek

ami függ a hôszigeteléstôl:
- homlokzati falakon, beleértve nyílásáthidalókat, ablakkávákat ~40 %
- tetôn, beleértve a padlásfödém, lapos, vagy magastetô, koszorúk ~20 %
- padlókon, beleértve talajon-fekvôk, pincefödém, lábazat ~10 % 

NIKECELL hô- és hangszigetelô termékek

Általános és homlokzati 
hôszigetelôk

Lépéshang-
szigetelôk

Terepszint alatt (nedves környezetben) is alkal- 
mazható hôszigetelôk és felületszivárogtatók

Hô- és
hang-

szigetelôk

EPS hôszigetelôk
EPS 

lépéshang-
szigetelôk

FormEPS 
hôszigetelôk

FormEPS 
felület-

szivárogtatók

XPS 
hôszigetelôk

GW üveggyapot 
hôszigetelôk

Nikecell (EPS) 
30-200-ig + 
NIKECELL D 
(EPS 80)

egyéb EPS-ek

neoWall
Nikecell LH 
(T2 – T5-

ig) 

Perimeter 
S 35 

Perimeter-
Duo

DrainSystem 
Perimeter-

Drain

Styrodur 
termékek

Schwenk 
üveg-
gyapot 

termékek

normál „fe-
hér” habok

homlokzati 
„szürke” hab – 
grafitadalékos

roppantott 
„fehér” hab

S 35 rózsaszín
Duo fehér 

vakolathordó

System szürke
Drain rózsaszín 
hôszigetel is

„zöld” habok
-2800 C va-
kolathordó

„sárga” 
szálasanyag

Nem- ill. közepesen terhelhetôk Nagy terhelhetôségûek
Nem 

terhelhetôk

részben zártcellás szerkezetû zártcellás szerkezetû nyitottcellás

Tûzveszélyességi osztály E
Tûzveszélyes-
ségi osztály

A1, A2

ami nem függ a hôszigeteléstôl:
- fûtési rendszer hatékonysága, égéstermékelvezetés ~10 %
- homlokzati nyílászárók ~20 %
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Nikecell EPS hôszigetelô lemeztermékek

Típus
Szín-jelölés 

(csík)

Hôvezetési 
tényezô 
λ (W/mK)

Nyomó szilárdság 
kPa (10%)

Pára-dif-
fúziós ell. 

(μ)

Tábla 
méret 
(mm)

Vastagság (mm)

NC 30 kék 0,048 30 20-40

1000x500 
1000x1000 
1000x2000

10-1000

NC 70 2 x kék 0,040 70 20-40

NC 100 sárga 0,038 100 30-70

NC 150 fekete 0,035 150 30-70

NC 200 2 x fekete 0,035 200 40-100

Nikecell homlokzati EPS hôszigetelôk

NC D piros 0,039

80 20-40 1000x500 20-200neoWall anyagában 
szürke

0,035

neoWall E 0,035

Nikecell lépéshangszigetelôk

NC LH T2

zöld 0,045

te
rh

el
he

tô
sé

g
kP

a/
m

2

200

20-40 1000x500
15, 20, 25, 
30, 35, 40

NC LH T4 400

NC LH T5 500

Perimeter EPS hôszigetelô termékek

Perimeter S 35

0,035

260 100-150

1250x600

40-140

PerimeterDuo 200 100-120 30-120

PerimeterDrain 260 100-150 50-100

XPS hôszigetelô termékek

Típus
Hôvezetési 

tényezô 
λ (W/mK)

Nyomó
szilárdság 
kPa (10%)

Pára-diffúziós ell. (μ)
Tábla 
méret
(mm)

Vastagság (mm)

Styrodur 2800 C 0,030-0,038 200-300 80

1250x600
20-180

Styrodur 2500 C 0,030-0,034 150-200

100-200

Styrodur 3035 CS 0,031-0,040 300

Styrodur 4000 CS 0,031-0,038 500

Styrodur 5000 CS 0,032-0,037 700

Styrodur 3035 CN 0,031-0,035 250 2500x600

Schwenk üveggyapot hô- és hangszigetelô termékek

Típus
Hôvezetési 

tényezô 
λ (W/mK)

Pára-dif-
fúziós ell. 

(μ)
Tábla méret (mm) Vastagság (mm)

TF-V 035 0,035 10

1200 mm széles 
tekercs

50

KF 040 0,040

1-2

140-240
KF 035 0,035

DF 042 0,042
50-200

DF 039 0,039

TW-Akustik 0,040 1250x625
45-70-95

TWR-Akustik 0,040 650 mm széles tekercs

TW 0,040 1250x625 40-140

FD-V 035 0,035
1250x600

60-140

SSP-V 0,040 5-10 20-50



Területi képviseletek: Veszprém, Vas, Gyôr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér +36 (30) 956-9916 • Zala, Somogy, Baranya, 

Tolna +36 (30) 956- 8684 • Bács-Kiskun, Csongrád, Békés +36 (30) 500- 8238 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok +36 (30) 956-8683 • Pest, Nógrád, Budapest +36 (30) 300-7049, +36 (30) 560-9894

NIKECELL Hôszigetelôanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.
Cím: 8184 Füzfôgyártelep, Pf. 60

Tel.: +36 (88) 451-464, 596-210   Fax: +36 (88) 450-495
E-mail: nikecell@nikecell.hu   Honlap: www.nikecell.hu

NIKECELL Kft. Hajdúnánási üzem
Cím: 4080 Hajdúnánás, Polgár út Pf. 177

Tel.: +36 (52) 570-691   Fax: +36 (52) 570- 692
Honlap: www.nikecell.hu

alkalmazastechnika@nikecell.hu
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