
Vekla a jövő építő eleme



A célirányos kutatás-fejlesztés okai

 Alacsony az épületek energetikai hatékonysága 

 Nő a környezetkárosító alapanyagok száma az építőiparban
 Előzőekből eredően az épületbontások során környezetkárosító hulladékok 

keletkeznek
 Elavultak az  építésre használt termékek, anyagukban, formájukban, méretükben 

és építési módjukban,  ebből eredően magas a hűlő felület és hőhíd
 Magas az építőipari szakmunkások hiánya
 Komplex épületfizikai tulajdonságú termékekre lenne szükség, mert több termék 

együttes párosításával sem érjük el azokat a tulajdonságokat, amelyek tőlük 
elvárhatóak lennének 

 Nincs a piacon optimális tömegű, súlyú, hőtároló és hőcsillapító képességű, 
terhelhető építő és szigetelő termék

 Hazai és nemzetközi, szakmailag elismert fejlesztés létrehozása



Épület energetikai hatékonysága
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Passzív ház Jó hőszigetelésű Közepes hőszigetelésű Rossz hőszigetelésű Nincs hőszigetelés

KWH Épület éves energiafelhasználása (kWH)

passzívház jó hőszigetelésű közepes 
hőszigetelésű

rossz 
hőszigetelésű

nincs
hőszigetelés

3550 nap 3700 nap 3850 nap 4000 nap 4150 nap

éves fűtési órák száma - épület területe: 100 m2 – hőmérséklet: 20 cfok



Energia kímélés, fenntartható fejlődés

 55 m2 lakóépület energia felhasználása:

 3153 kW „nappali” villamos energia                                                                                     
1676 kW „éjszakai” villamos energia                                                                                
1612,8 m3 földgáz

 100 % -t alapul véve az energiaigény:                                                                    
fűtés és meleg víz 86,58 %                                                                                      
villamos ellátás 13,42 % 

 ENERGIAMEGTAKARÍTÁS, ALACSONY energiaigény megvalósítása,                                    
két fő felhasználási móddal, azaz megfelelő szigeteléssel, korszerű fűtéssel ill. 
meleg víz előállításával érhető el

 JÖVŐ ÉPÍTŐIPARÁNAK a fenntarthatóság, fejlődés szolgálatába kell hogy álljon,                          
- környezetbarát, hulladékból nyert és újrahasznosítható alapanyagokból is készült   termékekkel, fa 
alapanyagok és egyéb épületszerkezetek (zsalu, fal, padozat, tetőszerkezet,fedés, berendezés és 
egyéb más szerkezetek) kiváltásával 

Természeti erőforrások túl használata, fenntartható fejlődést veszélyezteti 



Hőveszteség, energiatakarékosság
A+ < 55         Fokozottan energiatakarékos
A 56-75 Energiatakarékos
B 76-95 Követelménynél jobb
C 96-100 Követelménynek megfelelő
D 101-120 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 314 < Rossz

 Hő -> legkisebb ellenállás felé halad -> „gyenge pontjainál”                 
„kiszökik” a térből -> HŐVESZTESÉG -> lecsökken e belső felületek 
hőmérséklete, falakon kicsapódik a vízgőz,                                   
PENÉSZGOMBA jelenik meg

 HŐHÍD -> alacsony hővezető képességű épületelem pont vagy 
vonalszerű anyag megszakadás, mely hővezető képessége magasabb 
pl. ablakpárkány, kiugró előtető -> csökkenthető, pl. az élek 
számának csökkentésével, gömbszerű formával

 ENERGIAVESZTESÉG csökkentése                                                 
hővédelem
légtömör termikus burok



Termikus burok – Légtömörség - Hőszigetelés

 Légtömörség: légrésen áramló levegő nedvességet juttat a lakótérbe, szerkezetbe –
LÉGTÖMÖRSÉG –> elvárt -> NEM kötelező -SZÜKSÉGSZERŰ –
jelenléte HŐVESZTESÉGET okoz – beáramló levegő huzatot idéz elő   -> lakó nem 
fogad el, mert rontja a komfort és kényelemérzetét

 LÉGTÖMÖRSÉG – HŐSZIGETELÉS egymástól független követelmény 
 Hőhíd az előzőekben ismertettek mellett okoz hőveszteséget
 Ásványgyapot, kókuszszövet – jó hőszigetelő, de nem légtömör (levegő átfújható)
 Termikus burok megszakítás nélküli szerkezetei:   külső fal, padló, tetőtér érintett 

szerkezetei, nyílászáró szerkezetek 



Habiten – Vekla - Thessa az építőipar piacán

 Habiten elnevezésű anyagkeverék: szerves és szervetlen szemcsés  
összetevőkből és kitöltő anyagokból kerül előállításra.

 Polimerizáció során szerves polimerháló jön létre. 
 A habiten anyagból gyártott Vekla elnevezésű terméket, cellás 

vázszerkezet jellemzi. TEHERVISELÉSRE a cellák alakja, mérete, 
valamint a cellákat elválasztó kitöltő anyag falvastagsága teszi 
alkalmassá. 

 Termék előállítása, Thessa elnevezésű, korszerű, környezetbarát, 
költségkímélő (kisenergia igényű)  technológiával történik.



VEKLA termék, a JÖVŐ ÉPÍTŐ  ELEME
VEKLA termék KOMPLEX jellemzői:

 Épületszerkezetek (alap,zsaluzat, padozat, fal, födém, 

 nyílászáró szerkezet,tetőszerkezet, fedés, kémény, homlokzati dísz,

 lábazat, járda, kerítés, beépített bútor, burkolat, kandalló,

 és más egyéb szerkezet)

 Terhelhető 

 Optimális tömegű   200 kg/m3- 1200 kg/m3

 Hidrofób (vízzel nem keveredik)

 Erózióálló

 Fagyálló

 Tűzálló

 Kiváló hő és hangszigetelő

 Hőtároló és hőcsillapító képesség

 Gyártás során nem keletkezik hulladék, újra felhasználható

 UV és röntgensugárzásnak ellenálló



VEKLA légtömör- hőszigetelő- hőhídmentes
HOMOGÉN ÉPÍTÉSI RENDSZER

 Vekla termékekkel, homogén építési rendszer valósítható meg azáltal, hogy az épületszerkezetek (alap, 
padozat, fal, födém, fedés, kémény, homlokzati dísz, lábazat, járda, kerítés, beépített bútor, kandalló, 
burkolat) Habiten anyagkeverékből állíthatók elő. 

 Anyagkeverék összetevői határozzák meg, hogy milyen épületszerkezet megvalósítására alkalmas, figyelembe 
véve a szerkezet épületfizikai tulajdonságainak elvárásait.

 Vekla termékek optimális tömegükből adódóan, akár táblás méretűek. Hőhídmentes és  légtömör építési mód 
elérését a termék légtömör tulajdonsága, valamint az elemek  speciálisan kialakított kapcsolódása teszi 
lehetővé -> a jövő építése megköveteli, a nagytáblás elemeket, száraz technológiájú kapcsolatot, mert a 
ragasztóanyag illetve fuga hűlő felületet, hőhidat és légáteresztést képez, amely magas értékű hőveszteséget
eredményez.



VEKLA blokk vagy panel alapkoncepció 
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VEKLA 6,5 cm vastagságban azonos szilárdságú és terhelhetőségű, mint a TÉGLA
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38 cm

 A tégla, kiegészítő szerkezetekkel sem éri el azt a KOMPLEX tulajdonságot, amellyel a Vekla
rendelkezik

 HABITEN  anyagot, a belőle gyártott VEKLA terméket, anyagösszetétel és sűrűség alapján, tág 
intervallumban jellemzi a hőátbocsátási tényező

U=0,32 Wm2K U=0,1-0,25  Wm2KLeierPLAN N38+F



HABITEN anyagot, a belőle gyártott VEKLA terméket  anyagösszetétel 
és sűrűség alapján tág intervallumban jellemzi a hővezetési tényező
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KORSZERŰ, 
terhelhető és 
hőszigetelő 

ANYAG -TERMÉK

38cm

Hővezetési tényező:0,025- 0,14 W/mKHővezetési tényező: 0,15 W/mK



7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti követelményérték:            
Külső fal  hőátbocsátási tényező  U : 0,45 W/m2K

Falszerkezet

Rétegtervi átlagos hőátbocsátási tényező

U (W/m2K)
Hőszigetelő réteg vastagsága, cm

Eleme (anyaga) Vastagsága 
(cm)

0 6 8 10 12

Kisméretű tégla 38 1,51 0,46 0,4 0,34 0,3

B30 Blokk 30 1,50 0,45 0,4 0,34 0,3

Soklyukú tégla 38 1.39 0,4 0,36 0,31 0,27

YTONG 37,5 P2-
05

37,5 0,32 0,23 0,21 0,19 0,17

Monolit vasbeton 
fal

20 0,37 0,56 0,4 0,34

Vekla 20 0,14

Tetőtér- beépítést 
határoló ferde fal Hővezetési 

tényezők

λ (W/mK)

Rétegtervi átlagos hőátbocsátási tényező            
U (W/m2K)

Hőszigetelő termék

Hőszigetelő réteg vastagsága (cm)

16 18 20 22 24 26
ROCKWOOL 

DELTAROCK+RP+V 0,033 
-0,037                                              0,25 0,22 0,2 0,19 0,17 0,16



II.  Habiten-Vekla-Thessa K+ F eredménye                 
Lovas, Határ u.38. referencia 

1 Optimális tömeg, hőtároló, hőcsillapító
képesség, hidrofób, erózióálló, fagyálló, 
tűzálló, UV sugárzásnak ellenálló, tartós

Piacon szereplő anyagok nem rendelkeznek 
együttesen a képességekkel, nem alkalmasak  
együttes elvárásoknak megfelelni

2 Gyors, hatékony,  évszakhoz nem kötött építés Évszakhoz kötött építési módok vannak jelen a 
piacon

3 ZÖLD, korszerű, költségkímélő, környezetbarát 
technológia

Költséges technológia

4 Gyártás során nem keletkezik hulladék és 
selejt. Építési hulladék, a termékgyártásnál 
újrahasznosítható

Hulladék nem újrahasznosítható

5 Vekla tetőszerkezet  nem igényel fa anyagot, 
fólia rétegrendet  és külön héjazatot

Lakóépület nagy százalékban faanyag 
tetőszerkezetű és fedés igényel fólia 
rétegrenddel 

6 ZÖLD termékgyártás, újrahasznosított 
alapanyagok feldolgozására épül

Piaci termékek nem újrahasznosított 
alapanyagok feldolgozására épül

7 Egyes építési folyamatok elmaradnak:
-zsalu, vakolat, szigetelés, fólia rétegrendek, 
zárófödém esetén elmarad a fedés, tetőléc

Piaci termékek zsalu, vakolat, szigetelés, fólia 
rétegrendhez kötöttek, továbbá a 
zárófödémhez héjazat kialakítása szükséges a 
kapcsolódó rétegrend képzésével



I.  Habiten-Vekla-Thessa K + F eredménye                 
Szentendre Szent L. 127. referencia  

8 Optimális tömegű  termék 1 m magasság 
feletti beépítés ill. beemelés  nem igényel 
megterhelő fizikai erőt

Építőipari termékek beemelése megterhelő 
fizikai erőt igényel 1 m feletti beépítés 
esetén

9 Előzők végett olcsó  beruházási költség:
-30%-val olcsóbb kivitelezési költség
-30 %-val olcsóbb fenntartási költség
Elérhető áron, minden társadalmi réteg 
elérhető áron  otthonhoz jutás

Magas beruházási költség – kitolt a beruházás 
megtérülési ideje

10 Minimális szakmunkás igény:
-művezetői irányítással alulképzettek, szakma 
nélküliek szakképesítést kapnak
-betanított munkások munkához jutnak

Építési módok szakmai irányítást, 
szakmunkásokat igényelnek. Szakmunkásképzés 
hiánya miatt a szakmunkások száma évről-évre 
csökken. Szakmahiányok keletkeztek.

11 Felhasználás, alkalmazás nem szab határt Piacon szereplő anyagok és termékek 
felhasználása határt szabnak, mert vagy nem 
tartósak vagy és nem rendelkeznek optimális 
tömeggel vagy és nedvességtől óvni kell vagy és 
nem ellenállóak

12 Anyag légtömör és hőszigetelő egyben, 
táblás elemek száraz technológiával 
kapcsolódnak egymáshoz

Piaci termékek amennyiben hőszigetelő,  nem 
légtömör.  Együttes tulajdonsággal az üveghab 
rendelkezik. A termékek kiselemesek, 
egymáshoz kapcsolódás ragasztással vagy 
fugával történik, amely lehetőséget ad a hőhíd
kialakulásának, valamint a légtömörség meg 
nem valósíthatóságának

13 Kitűnő komfortérzet és hőérzet Komfort és hőérzet gépészettel megoldott

14 Hőhídmentes építési mód 
penész nincs jelen

A piaci építési módok nem hőhídmentesek
penész megjelenik



ELÉRT EREDMÉNYEK: 
–szakkiállítás- konferencia Magyarországon, Németországban, 
Ausztriában, Romániában 


