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Az Isola Budapesti Fedé llemezgyár Kft. tö bb, mint 130 éves jogelődje a Posnansky és Strelitz 
aszfalt, fedéllemez és ká trá ny vegyitermékgyá r volt, amely má r 1930-ban gyá rtott a Kir. Jó zsef 
Műegyetem és a Budapest Székesfővá ros Anyagvizsgá ló  Intézete á ltal minősített szigetelőlemezeket: 
pá ncéllemezt, bőrlemezt és aszfaltszigetelő lemezt.  
 
 

 

 

 

 
 
A szigetelendő épü letszerkezetek típusainak és a szigetelési kö vetelmények megnö vekedésével a 
gyá rtá stechnológia fejlődésének kö szö nhetően ma má r széles vá lasztékban gyá rt bitumeneslemez 
termékeket a nagy múltú, jelenleg norvég tulajdonú, Isola Budapesti Fedéllemezgyá r Kft. 
 
Jelen kiadvá ny az Isola Duna bitumeneslemezek é s Platon dombornyomott lemezek 
felhaszná lá sá val újonnan készü lő talajnedvesség elleni szigetelések tervezéséhez és kivitelezéséhez 
nyújt segítséget. 
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1. É PÜ LETSZERKEZETEK TALAJNEDVESSÉ G ELLENI SZIGETELÉ SE 
 
Alapfogalmak, a szigetelé st é rő  nedvessé ghatások 
 
Talajpá ra: a talajszemcsék kö zö tti hézagokat pá ra formá já ban kitö ltő nedvesség. A talajpá ra a 

hidegebb épü letszerkezetek felü letén lecsapódik, ezért a talajpá rá t, mint nedvességokozó t is 
talajnedvességként kell kezelni. 

Talajnedvesség: a talajszemcsékhez tapadó  kö tö tt víz (nedvesség), amely az épü letre, az 
épü letszerkezetekre hidrosztatikai nyomá st nem fejt ki. A talajjal érintkező, a mértékadó  
talajvízszint feletti épü letszerkezeteket minden esetben talajnedvesség elleni szigeteléssel kell 
ellá tni. 

Időszakos talajvíz: időszakosan megjelenő, hidrosztatikai nyomá ssal rendelkező rétegvíz, vagy 
torlaszvíz. Megjelenése lejtős terepek esetén szinte minden esetben vá rható . 
Az időszakos talajvíz elleni szigetelés: 

• vagy talajvíz elleni szigetelés és a hidrosztatikai nyomá st felvevő ellenszerkezet,  
• vagy talajnedvesség elleni szigetelés és a hidrosztatikai nyomá st megszűntető 

szivá rgó  rendszer. 
Mértékadó  talajvízszint: a vá rható  legmagasabb, maximá lis talajvízszint biztonsá gi tényezővel 

(á ltalá ban 50 cm) megnö velt szintje. A mértékadó  talajvízszint alatt talajvíz elleni szigetelést, 
felette talajnedvesség elleni szigetelést kell készíteni. 
 

A szigetelt é pületszerkezetek, a felhasználható  anyagok 
 
Az Isola Duna bitumeneslemezekkel és Platon felü letszivá rgó kkal készített talajnedvesség elleni 
szigetelések vízhatlan szigetelé sek, tehá t kielégítik a védendő tér teljes szárazsági követelmé nyé t.  
 

  É pületszerkezetek talajnedvessé g elleni szigetelé se 
Isola Duna bitumeneslemezekkel 

a kivitelezé si hő mé rsé klet függvé nyé ben 
  

        

 Lábazatszigetelé s  Padló - é s falszigetelé s  Pinceszigetelé s  
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Talajon fekvő padló k 
talajnedvesség elleni 

szigetelése 
tö mített rendszerben 

 
A talajnedvesség elleni 
szigetelés mechanikai 

védelme 
 

Szivá rgó rétegként és a 
talajnedvesség elleni 
szigetelés mechanikai 

védelmére 
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2.1. ISOLA DUNA BITUMENESLEMEZEK 
 

Műszaki tulajdonságok Isola 
Dunabit GV-3 

Isola 
Dunabit GV-4 

Isola 
Dunabit PV-4 

Építőipari Műszaki Engedély  ÉMI A-114/95 ÉMI A-114/95  

A bitumen fajtá ja fúvatott oxidá lt fúvatott oxidá lt fúvatott oxidá lt 
A hordozóanyag 80 g/m2 ü vegfá tyol 80 g/m2 ü vegfá tyol 160g/m2 poliészterfá tyol 

Felü letkezelés felü l/alul finomhomok/PE fó lia finomhomok/PE fó lia finomhomok/PE fó lia 

A lemez vastagsá ga (mm) 3,0 4,0 4,0 
A lemez hosszúsá ga (m) 10,0 10,0 10,0 
A lemez szélessége (m) 1,0 1,0 1,0 
A tekercs súlya (kg) 33 45 45 

Szakítóerő hosszirá nyban (N) Min. 480 Min, 410 Min. 660 
Szakítóerő keresztirá nyban (N) Min. 340 Min. 350 Min. 480 
Szakadá si nyúlá s hosszirá ny (%) Min. 2 Min. 2 Min. 35 
Szakadá si nyúlá s keresztirá ny (%) Min. 2 Min. 2 Min. 40 
Hőá lló sá g (oC) Min. 70 Min. 70 Min. 70 
Hideghajlítható sá g (oC) Min. 0 Min. 0 Min. 0 
Résnyomá sá lló sá g Megfelel Megfelel Megfelel  
Pá radiffúzió s ellená llá s (106msPa/g) 600 800 800 
Pá radiffúzió s ellená llá si szá m (-) 34000 34000 34000 
 

Műszaki tulajdonságok 
Isola 

Dunathen PV-2 
Isola 

DunaSBS PV-3 
Isola 

DunaSBS PV-4 
Építőipari Műszaki Engedély   ÉMI A-203/98 ÉMI A-203/98 

A bitumen fajtá ja SBS, ö ntapadó  SBS SBS 
A hordozóanyag 160 g/m2 poliészterfá tyol 200 g/m2 poliészterfá tyol 200 g/m2 poliészterfá tyol 

Felü letkezelés felü l/alul Szilikofó lia/szilikonfó lia Finomhomok/PP fó lia Finomhomok/PP fó lia 

A lemez vastagsá ga (mm) 2,3 3,0 4,0 
A lemez hosszúsá ga (m) 15,0 10,0 10, 
A lemez szélessége (m) 1,0 1,0 1,0 
A tekercs súlya (kg) 40 33 45 

Szakítóerő hosszirá nyban (N) 810 Min. 860 Min. 860 
Szakítóerő keresztirá nyban (N) 530 Min. 720 Min. 720 
Szakadá si nyúlá s hosszirá ny (%) Min. 35 Min. 42 Min. 42 
Szakadá si nyúlá s keresztirá ny (%) Min. 45 Min. 45 Min. 45 
Hőá lló sá g (oC) Min. 110 Min. 105 Min. 105 
Hideghajlítható sá g (oC) Min. –30 Min. –20 Min. -20 
Résnyomá sá lló sá g  Megfelel megfelel 
Beszakító  erő (N)  Min. 60 Min. 65 
Zsugorodá s 80 oC-on (%)  Max. 0,35 Max. 0,35 
Pá radiffúzió s ellená llá s (106msPa/g) 520 675 900 
Pá radiffúzió s ellená llá si szá m (-) 38000 38000 38000 
 



2.2. PLATON FELÜ LETSZIVÁRGÓ K 
 

Műszaki jellemzők P5 P5+ P7 DRAIN DOUBLE 
DRAIN 

Anyag HDPE PP HDPE HDPE HDPE 
Szín fekete fekete fekete fekete fekete 
A dombornyomá s alakja csonka gúla csonka gúla csonka gúla csonka gúla csonka gúla 
Felü leti tö meg (kg/m2) 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
A kasírozá s tö mege(g/m2) - - - 100 100 

Anyag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Vastagsá g 
(mm) Termék  5,.5 5,5 7,5 5,5 7,5 

Tekercsméret 
hossz x szélesség (m x m) 

20 x 1,00 
20 x 1,57 
20 x 2,07 
20 x 2,47 

20 x 2,34 20 x 2,00 15 x 2,00 15 x 1,00 
15 x 2,00 

Húzó szilá rdsá g (N/mm2) 10 10 10 10 10 
Rugalmas nyúlá s (%) 10 10 10 10 10 
Deformá ció  nélkü li, rö vid 
idejű nyomó szilá rdsá g 
(max.%) 

25 25 15 25 25 

Deformá ció  hosszú idejű      
50 kPa terhelésnél 
(max.%) 

25 25 15 25 25 

Alkalmazá si hőmérséklet 
(oC) -50… +80 -50… +80 -50… +80 -50… +80 -50… +80 

Hőtá gulá si együ ttható  
(mm/moC) 0,13 0,18 0,13 0,13 0,13 

Hővezetési ellená llá s 
(m2K/W) 0,10 0,10 0,12 0,10 0,12 

Pá radiffúzió s ellená llá s 
(106m2sPa/g) 1800 1800 1800 1800 1800 

Á tlagos csatornakereszt-
metszet (mm x mm) 5 x 9 5 x 9 há tul 2 x 5 

elö l 7 x 10 5 x 9 há tul 2 x 5 
elö l 7 x 10 

Légtérfogat (max. liter/m2) 3,25 3,25 4,00 3,25 4,00 
Drénkapacitá s (max. 
liter/sm) 1,1 1,1 2,3 1,1 2,3 

Radon diffúzió  (10-12 m2/s) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
 
 

PLATON P5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATON P5+ PLATON P7 
 

PLATON DRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATON DOUBLE DRAIN 
 

 



3. ÁLTALÁNOS TERVEZÉ SI KÖ VETELMÉ NYEK 
 
 
§ A talajnedvesség elleni szigetelést nem ajá nlatos, az á llandó , illetve időszakos talajvíz elleni 

szigetelést tilos terv nélkü l készíteni. 
 
§ A talajban lévő nedvesség elleni szigetelés minden esetben eltakart szigetelés, amelyet utó lag 

javítani nem lehet, illetve javítá s rendkívü l nehézkes és kö ltséges, ezért olyan tartó ssá gú 
szigetelést kell tervezni, melynek vá rható  élettartama megegyezik a védett szerkezet 
élettartamá val.  

 
§ A szigetelések tervezéséhez talajmechanikai/hidrológiai szakvéleményre, kiviteli szintű alapozá si 

tervekre, alaprajzokra és fü ggőleges metszetekre van szü kség. A szigetelések tervezése sorá n a 
mindenkor érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint kö rnyezetvédelmi szabá lyokat, 
előírá sokat figyelembe kell venni.  

 
§ A talajnedvesség elleni szigetelés kialakítá sa és vonalvezetése akkor megfelelő, ha a talajszint 

alatti ö sszes épü letszerkezetet védi, felü letfolytonos, ö sszefü ggő, és egyenletes terhelést kap, 
fü ggőleges szakasza (lá bazatszigetelésként) a terepszint fö lé nyúlik. A szigetelés csomópontjainak 
szigetelőértéke azonos legyen az á ltalá nos hely szigetelőértékével. 

 
§ A szigetelésnek a vá rható  igénybevételekkel szemben megfelelő szilá rdsá ggal kell rendelkeznie.  
 
§ Az Isola Duna bitumeneslemezekkel tervezett talajnedvesség elleni szigetelés aljzata minden 

esetben szilá rd szerkezet kell, hogy legyen. Az aljzatbeton vastagsá ga min. 8 cm, minősége C8. 
 
§ Talajnedvesség elleni szigetelés esetén az Isola Duna bitumeneslemezek szü kséges á tlapolá sai 

bá rmilyen típusú lemez esetén legalá bb 10 cm szélesek, a toldá sok pedig15 cm szélesek. 
Tö bbrétegű szigetelés esetén az egyes rétegek á tlapolá sait fél, vagy harmad lemezszélességgel 
kell fektetni. A hajlatban a rétegek kö zé bitumeneslemez erősítő sá vot kell beépíteni. A 
bitumeneslemezek vízszintes felü leten két irá nyban, míg fü ggőleges felü leten csak egy irá nyban, 
fü ggőlegesen fektethetők.  

 
§ Mechanikai rö gzítésre (pl. lá bazat szigetelésnél) csak poliészterfá tyol (PV) hordozó jú Isola Duna 

bitumeneslemezek alkalmasak. 
 
§ A talajnedvesség elleni szigetelés készítésének időjá rá si kö rü lményei hatá rozzá k meg a 

bitumeneslemez fajtá já nak megvá lasztá sá t.  
 
§ A beépített bitumeneslemez szigetelések mechanikai védelméről gondoskodni kell, a 

szigetelésekre, vagy szigetelések elé betonréteg kö zvetlenü l nem hordható  fel. A betonréteg és a 
szigetelés kö zé csúsztató réteg beépítése szü kséges.  

 
§ A Platon dombornyomott lemez talajnedvesség elleni szigetelésként akkor alkalmazható k, ha az 

á tlapolá sok tö mített rendszerben készü lnek.  
 
§ A talajnedvesség elleni szigetelés mechanikai védelmére alkalmazott Platon dombornyomott 

lemezek rö gzítéskor az Isola Duna bitumeneslemezek nem sérü lhetnek meg. 
 
§ A felü letszivá rgó ként alkalmazott Platon dombornyomott lemez a szivá rgó rendszernek csupá n 

egyik eleme, amelynek csatlakoznia kell a szivá rgó rendszer szivá rgó vezetékéhez. 
 
§ A szivá rgó rendszert úgy kell megtervezni, hogy az sem beépítéskor, sem műkö dése sorá n az 

épü let és a talajnedvesség elleni szigetelés á llagá t nem ká rosíthatja. A réteg- illetve torlaszvíz le-, 
illetve elfolyá sá t, ezá ltal a hidrosztatikai nyomá s megszűntetését biztosítja. 

 
 
 



Talajon fekvő padló k talajnedvesség elleni szigetelése, lá bazatszigetelés 
 
 
Pince nélkü li épü let esetén vízszintes padló  és falszigetelésre akkor is szü kség van, ha a padló szint a 
já rda/terepszint fö lö tt van.  
 
Ha a falszigetelés síkja megegyezik a padló  talajnedvesség elleni szigetelésének síkjá val, akkor 
fagyá lló  lá bazat esetén lá bazati szigetelésre nincs szü kség.  
 
Ha a falszigetelés síkja a padló szigetelés síkja alatt van, akkor a falszigetelést és a padló  
talajnedvesség elleni szigetelését lá bazati szigeteléssel kell ö sszekö tni. A padló szigetelést mindenkor 
utó lag kell a vízszintes falszigeteléshez csatlakoztatni. 
 
Lá bazati szigetelés abban az esetben is szü kséges, ha az épü lethez szigetelés nélkü li talajon fekvő 
terasz csatlakozik. A szigetelés felvezetésének magassá ga a burkolat szintje felett 30 cm. 
 
Szigetelés nélkü li pince esetén a fö ldszinti fö dém alatt, a já rdaszint felett vízszintes falszigetelést kell 
készíteni. 
 
A talajnedvesség elleni szigeteléssel ellá tott nedves ü zemű helyiség padló ja alatt kü lö n haszná lati vagy 
ü zemi víz elleni szigetelést nem kell tervezni. A talajnedvesség elleni szigetelés egyben az ü zemi víz 
elleni szigetelés funkció já t is betö lti, de a helyiségekben a szigetelés aljzatá t megfelelő lejtéssel kell 
tervezni. 
 
 
Pincék talajnedvesség elleni szigetelése 
 
Alá pincézett épü let esetén a szigetelést tartó  falra készített fü ggőleges talajnedvesség elleni 
szigetelést a já rdaszint alatt kell a lá bazati szigeteléshez csatlakoztatni. A teherhordó  falra készített 
fü ggőleges talajnedvesség elleni szigetelés felü letfolytonosan felvezethető lá bazati szigetelésként a 
já rdaszint felett min. 30 cm magassá gig. 
 
Ha a fü ggőleges Isola Duna talajnedvesség elleni bitumeneslemez szigetelés a teherhordó  falra kerü l 
beépítésre, védelemként készü lhet szigetelést védő fal megtá masztó  habarccsal, Platon P5 lemez. A 
tö mített Platon P5 rendszer alkalmazá sa esetén kü lö n gyö kérvédelem nem szü kséges. A Platon P5 
lemezt úgy kell elhelyezni, hogy annak rö gzítése a talajnedvesség elleni szigetelést ne ká rosítsa. 
 
A szigetelést á ttö rő hideg csö veket kö zvetlenü l lehet bitumeneslemezzel gallérozni, míg a meleg 
csővezetékeket kü lö n kö penycsővel és hőszigeteléssel kell beépíteni. A mozgá si hézagokná l a 
szigetelést a fémlemez vértezés felett szabadon kell á tvezetni. 
 
Alá pincézett épü let esetén a teherhordó  kü lső falná l a fö ldszinti fö dém alsó  síkja alatt célszerű 
vízszintes falszigetelést tervezni, mert a pince talajnedvesség elleni szigetelése az épü let kö rnyezeti 
vízhá ztartá sá nak megvá ltozá sa esetén meghibá sodhat, így a falszerkezetben felszivá rgó  nedvesség 
útjá t a vízszintes falszigetelés lezá rja. 
 
 
Pincék időszakos talajvíz elleni szigetelése 
 
Az időszakosan megjelenő talajvíz (rétegvíz, torlaszvíz) hidrosztatikai nyomá ssal terheli a talajszint 
alatti épü letszerkezeteket és szigetelést is. Ha a víznyomá st szivá rgó rendszer beépítésével 
megszűntetjü k, elegendő talajnedvesség elleni szigetelés tervezése. 
 
A Platon dombornyomott lemez a szigetelést tartó /védő falra mechanikai rö gzítéssel rö gzíthető. 
Amennyiben a dombornyomott lemez a bitumeneslemez talajnedvesség elleni szigetelés védőrétege 
is, azt a szigetelés megsértése nélkü l, csak a lá bazatszigetelés felett lehet rö gzíteni. 
 
 
 



Isola Duna bitumeneslemezek é s Platon felületszivárgó k  
a talajnedvessé g elleni szigetelé sek tervezé sé hez Talajon fekvő  padlók 

 
 
4. Talajon fekvő  padlók talajnedvesség elleni szigetelése, lá bazatszigetelés 
 
 
4.1. Isola Duna bitumeneslemez talajnedvessé g elleni szigetelé s 
 
Pince né lküli é pület eseté n vízszintes padló  é s falszigetelé sre akkor is szüksé g van, ha a padló szint a 
járda/terepszint fö lö tt van.  
 
Ha a falszigetelé s síkja megegyezik a padló  talajnedvessé g elleni szigetelé sé nek síkjával, akkor fagyál-
ló  lábazat eseté n lábazati szigetelé sre nincs szüksé g.  
 
Ha a falszigetelé s síkja a padló szigetelé s síkja alatt van, akkor a falszigetelé st é s a padló  talajnedves-
sé g elleni szigetelé sé t lábazati szigetelé ssel kell ö sszekö tni. A padló szigetelé st mindenkor utó lag kell a 
vízszintes falszigetelé shez csatlakoztatni. 
 
Lábazati szigetelé s abban az esetben is szüksé ges, ha az é pülethez szigetelé s né lküli talajon fekvő  
terasz csatlakozik. A szigetelé s felvezeté sé nek magasságát a burkolat szintje határozza meg. 
 
Ha a vízszintes padló szigetelé st vasbeton pillé rek szakítják meg, akkor a szigetelé st legalább a padló -
burkolat síkjáig a pillé rre fel kell hajtani, a vasbeton pillé rt pedig legalább fé l mé ter magasságig vízzá-
ró  betonbó l kell ké szíteni.  
 
Ha a szigetelé s az alapozás felső  síkján, a felmenő  szerkezet alatt nem vezethető  át é s tö megszigetelé s 
sem alkalmazható , akkor ö sszefüggő , folytonos szigetelé s csak az alaptest kö rülburkolásával é rhető  el. 
 
Szigetelé s né lküli pince eseté n a fö ldszinti fö dé m alatt, a járdaszint felett vízszintes falszigetelé st kell 
ké szíteni. 
 
A talajnedvessé g elleni szigetelé ssel ellátott nedves üzemű  helyisé g padló ja alatt külö n használati vagy 
üzemi víz elleni szigetelé st nem kell tervezni. A talajnedvessé g elleni szigetelé s egyben az üzemi víz 
elleni szigetelé s funkció ját is betö lti, de a helyisé gekben a szigetelé s aljzatát megfelelő  lejté ssel kell 
tervezni. 

 



Isola Duna bitumeneslemezek é s Platon felületszivárgó k  
a talajnedvessé g elleni szigetelé sek tervezé sé hez Talajon fekvő  padlók 

 
 

 
 
 
 
 



Isola Duna bitumeneslemezek é s Platon felületszivárgó k  
a talajnedvessé g elleni szigetelé sek tervezé sé hez Talajon fekvő  padlók 

 
 
4.2. Platon talajnedvessé g elleni szigetelé s 
 
A Platon P6 é s Platon P5 rendszer terhelhető sé ge, rugalmassága miatt alkalmas szerelt jellegű , víz-
szintes beé píté sű  talajon fekvő  padló k talajnedvessé g elleni szigetelé sé re az alapozási sík felett, az 
aljzatbeton teljes felületé n. A Platon P6, illetve Platon P5 talajnedvessé g elleni szigetelé s kizáró lag 
tö mített rendszerben ké szíthető .  
 
A szigetelé si sík járdaszinttő l mé rt távolsága 30 cm. A vízszintes falszigetelé s alá fagyálló  lábazatot 
kell tervezni.  
 
A csomó ponti rajzok mindké t Platon szigetelé si rendszerre é rvé nyesek. 
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5. Pincék talajnedvesség elleni szigetelése 
 
Alápincé zett é pület eseté n a szigetelé st tartó  falra ké szített függő leges talajnedvessé g elleni szigetelé st 
a járdaszint alatt kell a lábazati szigetelé shez csatlakoztatni. A teherhordó  falra ké szített függő leges 
talajnedvessé g elleni szigetelé s felületfolytonosan felvezethető  lábazati szigetelé ské nt a járdaszint 
felett min. 30 cm magasságig. 
 
Ha a függő leges Isola Duna talajnedvessé g elleni bitumeneslemez szigetelé s a teherhordó  falra kerül 
beé píté sre, vé delemké nt ké szülhet szigetelé st vé dő  fal megtámasztó  habarccsal, Platon P6, illetve P5 
lemez, vagy zártcellás fagyálló  hő szigetelé s.  
 
A szerelt jellegű  tö mítetlen szigetelé své delem eseté n a bitumeneslemez szigetelé s gyö ké rvé delmé rő l 
gondoskodni kell. A tö mített Platon P6 é s P5 rendszerek tervezé se eseté n külö n gyö ké rvé delem nem 
szüksé ges. A szigetelé st vé dő  rendszereket úgy kell megtervezni, hogy azok rö gzíté se a talajnedvessé g 
elleni szigetelé st ne károsítsa. 
 
A szerkezeti mozgási hé zagoknál, valamint a cső átvezeté sekné l a nedvessé g felszívó dását meg kell 
akadályozni. A szigetelé st áttö rő  hideg csö veket kö zvetlenül lehet bitumeneslemezzel gallé rozni, míg 
a meleg cső vezeté keket külö n kö penycső vel é s hő szigetelé ssel kell beé píteni. A mozgási hé zagoknál a 
szigetelé st a fé mlemez vé rtezé s felett szabadon kell átvezetni. 
 
Alápincé zett é pület eseté n a teherhordó  külső  falnál a fö ldszinti fö dé m alsó  síkja alatt cé lszerű  vízszin-
tes falszigetelé st tervezni, mert a pince talajnedvessé g elleni szigetelé se az é pület kö rnyezeti vízháztar-
tásának megváltozása eseté n meghibásodhat, így a falszerkezetben felszivárgó  nedvessé g útját a víz-
szintes falszigetelé s lezárja. 
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6. Pincék idő szakos talajvíz elleni szigetelése 
 
Az idő szakosan megjelenő  talajvíz (ré tegvíz, torlaszvíz) hidrosztatikai nyomással terheli a talajszint 
alatti é pületszerkezeteket é s szigetelé st is. Ha a víznyomást szivárgó rendszer beé píté sé vel megszű ntet-
jük, elegendő  talajnedvessé g elleni szigetelé s tervezé se. 
 
A szivárgó rendszert kompletten kell megtervezni Platon DD felületszivárgó val, Opti-dré n 
szivárgó vezeté kkel, Opti-control tisztító -, ellenő rző - é s gyű jtő aknával oly mó don, hogy az idő szakos 
talajvíz elvezeté se akadálymentes é s ellenő rizhető  legyen. A szivárgó rendszert kö zvetlenül a vé dendő  
szerkezet alá/mellé  kell é píteni, a terepszint é s az alapozás alsó  síkja kö zé . 
 
A Platon DD felületszivárgó  a szigetelé st tartó /vé dő  falra mechanikai rö gzíté ssel rö gzíthető . Ameny-
nyiben a felületszivárgó  az Isola bitumeneslemez talajnedvessé g elleni szigetelé s vé dő ré tege is, azt a 
szigetelé s megsé rté se né lkül, csak a lábazatszigetelé s felett lehet rö gzíteni. 
 
A szivárgó rendszert úgy kell megtervezni, hogy az sem beé píté skor, sem mű kö dé se során az é pület é s 
a talajnedvessé g elleni szigetelé s állagát nem károsíthatja. 
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7. A talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelés csatlakoztatá sa 
 
 
A hidroló giai szakvé lemé nyben meghatározott mé rté kadó  talajvízszint felett a talajvíznyomás elleni 
szigetelé st talajnedvessé g elleni szigetelé ssel lehet folytatni.  
 
Az elté rő  kö vetelmé nyeket más-más teljesítmé nyű  szigetelé ssel lehet kielé gíteni. Bitumeneslemez 
szigetelé sek eseté n csö kkenthető  a ré tegszám, illetve azonos ré tegszám mellett az alkalmazott lemezek 
vastagsága csö kkenthető . Csak azonos fajtájú bitumeneslemezeket szabad ö sszeé píteni. 
 
A mé rté kadó  talajvízszint felett a szigetelé st tartó  falra ké szített talajvíz elleni szigetelé s kapcsoló dhat 
a szerkezeti falra ké szített talajnedvessé g elleni szigetelé shez. Ebben az esetben lehető sé g van  vagy 
szigetelé st vé dő  fal ké szíté sé re, vagy  a talajnedvessé g elleni bitumeneslemez szigetelé s mechanikai 
vé delmé t szolgáló  felületvé delem pl. zártcellás hő szigetelé s, vagy Platon P6, illetve Platon P5 beé píté -
sé re. 
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8. A kivitelezéssel kapcsolatos informá ciók 
 
8.1. A vízszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si előírá sai  
 
Kö telező  szabályozások 

• MSZ-04-800:1989 Építő - é s szerelő ipari szerkezetek általános elő írásai. (30/1994.(XI.8.) 
IKM r.:Vv.:SZ/8/1995.(SZ.K.8.) MSZH kö zl.2. sz. jegyzé k. Az IKIM állásfoglalása szerint 
a szabvány továbbra is é rvé nyes!) 

• MSZ-04-900:1989 Munkavé delem. Építő ipari munkák általános biztonságtechnikai kö ve-
telmé nyei. (30/1994. (XI.8.IKM r.: Vv.: 43/1996. (IX. 4.) IKM r.) (32/1994.(XI.10.)IKM 
r.) 

Ajánlott szabályozások 
• MSZ-04-803-8:1990     Építő - é s szerelő ipari é pületszerkezetek. Vízszigetelő  szerkezetek. 
• MI-04.52/1-74 Víz é s pára elleni szigetelé s. Tervezé si irányelvek. 

 
 

8.2. Szavatossá g, garancia (jó tá llá s) 
 
A szavatosság a szerző dé st hibásan teljesítő  gyártó , szállító , tö rvé nyben, jogszabályban elő írt felelő s-
sé ge. 
Az Isola-Platon Kereskedelmi Kft. az általa szállított termé kekre a kö vetkező  tárolási szavatosságot 
vállalja: 

• az Isola Duna bitumeneslemezekre 1 é v, amennyiben  
∗ a bitumeneslemezeket csomagolásukban állítva tárolták é s szállították, 
∗ a tárolás során a napfény ká rosító hatá sá tól a termé keket megó vták, fedett helyen 

tárolták, 
∗ a tárolási hőmé rsé klet alsó  határa a lemezek hideghajlítható sága feletti é rté k, felső  

határa legfeljebb 30 oC; 
• a Platon lemezekre é s kiegé szítő  anyagaira 2 é v, a tö mítőmasszára 1 é v, amennyiben 

∗ a lemezeket csomagolásukban állítva, a kiegé szítő  anyagokat eredeti csomagolá-
sukban tárolták, 

∗ a tárolás során a napfé ny károsító  hatásátó l a termé keket megó vták, fedett helyen 
tárolták, 

∗ a tárolási hőmé rsé klet: Platon P6 é s DD: -5 - +40 oC kö zö tti. 
 
A termé kszavatosság az Isola Duna bitumeneslemezekre é s a Platon termé kekre 5 é v, amennyiben a 
beé píté s az alkalmazástechnikai útmutató kban é s tervezé si segé dletekben kö zö ltek szerint tö rté nt. 

 
A garancia (jó tállás) a gyártó nak, a szállító nak a termé k hibátlanságáé rt megfelelő  minő sé gé é rt vállalt 
felelő ssé ge. A gyártó , illetve szállító  garantálja, hogy termé kei a garanciális (jó tállási) idő tartamon 
belül anyagi tulajdonságaiknál fogva rendelteté sszerű  felhasználásra alkalmasak maradnak. 
 
Az Isodiker Kereskedelmi Kft. az általa szállított termé kekre a kö vetkező  anyaggaranciát vállalja a 
talajnedvessé g elleni szigetelé sek területé n: 

• Isola Dunabit bitumeneslemezekre     5 é v, 
• Isola Duna modifikált (OPT / SBS) bitumeneslemezekre  10 / 15 é v, 
• Platon termé kekre       30 é v. 

 
A garancia nem é rvé nyesíthető  azokra a meghibásodásokra, amelyek szakszerű tlen tervezé s, kivitele-
zé s hibáibó l, vagy az anyagokra gyakorolt rendelteté stő l elté rő  káros hatásokbó l (erő szakos rongálá-
sok, meg nem engedett ké miai behatások) származnak. 
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8.3. Csomagolá s, szá llítá s 
 
A lemeztekercseket egyenké nt papírba csomagolják. A bitumeneslemez tekercseket raklapra állítva, 
zsugorfó liával fedett gyű jtő gö ngyö legben szállítják. A tekercsek, vagy raklapok egymásra nem rakha-
tó k. A csomagolást a szigetelé s helyszíné n kö zvetlenül a felhasználás elő tt szabad felbontani. Szállítás 
kö zben é s helyszíni tároláskor a tekercseket ledő lé s, leesé s, károkozás ellen, valamint a sugárzó  hő tő l 
vé deni kell. 
 
 
8.4. Anyag-, munkaerő-szüksé glet 
 
Az Isola Duna bitumeneslemez szigetelé s anyagszüksé glete a szigetelendő  felület tagoltságátó l függő -
en: 

• lemez:1,1 - 1,18 anyag m2/felület m2, 
• kellő síté s: 0,5 kg/m2. 

Platon P6, P5 é s DD lemezek anyagszüksé glete a tervek alapján számítandó . 
 
A szigetelé s elké szíté sé hez az ajánlott lé tszám 4 fő , melyek kö zül legalább egy szigetelő  szakmunkás 
legyen. 
 
 
8.5. Az elké szült szigetelé s ellenőrzé se, minősíté se 
 
Az elké szült szigetelé s felületé n lyuk, repedé s, folytonossági hiány nem megengedett. A szigetelé snek 
az aljzat teljes felületé re egyenletesen, gyű rő dé s mentesen kell felfeküdnie. A csomó pontok szigetelő -
é rté ke egyezzen meg az általános felület szigetelő é rté ké vel.  
 
A minő sé gellenő rzé st minden esetben a szigetelé s eltakarása elő tt el kell vé gezni. A feltárt hiányossá-
gokat, hibákat azonnal ki kell javítani. Az ellenő rzé s, illetve a szüksé ges javítások után a szigetelé s 
munkakö zi é s vé gleges vé delmé rő l gondoskodni kell. 
 
 
8.6. Karbantartá s 
 
A talajnedvessé g elleni szigetelé s eltakart szerkezet, így a használat során a szakszerű en kivi-
telezett szigetelé s karbantartást é s javítást nem igé nyel. Rendszeres karbantartási feladatot 
jelent azonban a szivárgó rendszer tisztítása, ellenő rzé se. 
 
 
8.7. Utó lagos javítá s 
 
Vízszintes szigetelé s meghibásodása eseté n az padló burkolat aljzata megbontható  é s a hibahely feltár-
ható . A szigetelé s abban az esetben javítható , ha a feltárás során a hibahely kö rül legalább 30 cm szé -
lessé gben a szigetelé s nem sé rül meg. A javítást az eredeti szigetelé s ré tegszámával é s anyagával meg-
egyező  bitumeneslemezzel kell elké szíteni. 
 
Szigetelé st vé dő  szerkezettel ké szülő  függő leges talajnedvessé g elleni szigetelé s javítása csak a vé dő -
szerkezet elbontásával való sítható  meg. 
Szigetelé st tartó  falra ké szített függő leges talajnedvessé g elleni szigetelé s kö zvetlenül utó lag nem ja-
vítható . 
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Ez a Tervezé si Segé dlet azzal a cé llal ké szült, hogy segítsé get nyújtson a tervező knek é s információ kat 
adjon az é píttető knek é s kivitelező knek az Isola as által gyártott é s az Isola - Platon kereskedelmi Kft. 
által forgalmazott szigetelő anyagok szakszerű  kiválasztásához é s felhasználásához. 
 
Az ismertetett szigetelé si megoldások é s rendszerek bármilyen é pület, vagy é pítmé ny haté kony talaj-
nedvessé g elleni vé delmé t ké pesek biztosítani mind a korszerű  bitumenes vízszigetelő  lemezek, mind 
a Platon dombornyomott polietilé n lemezek felhasználásával. A mű szaki megoldások az Isola as rend-
szerszemlé leté t tükrö zik. 
 
Az Isola Budapesti Fedé llemezgyár Kft. hatható s kö zremű kö dé sé vel az ÉMSZ által megfogalmazott, 
é s szakmai elvárásoknak is megfelelő  szigetelé si elveket tartalmazó  Tervezé si Segé dlet ké szült. 




