
 
 

 
 

 
    

 
RAL szallagos beépítés, párazárás      
 
 
Egy lakóépületben rendeltetésszerő használat mellett napi szinten több liter vízmennyiséget „szív fel” a 
levegı, azaz pára képzıdik. Egy ember naponta mintegy két liter vizet párologtat ki, hozzá jön ehhez a 
mosásból, szárításból, mosogatásból, fürdésbıl, fızésbıl keletkezı, levegıt terhelı nedvesség mennyisége. 

Általános építészeti alapelv, hogy az épületszerkezetek rétegrendjét diffúz szerkezetként alakítsuk ki. Azaz a 
beltérben keletkezı pára ne rekedjen meg a szerkezetben, hanem belőlrıl kifelé egyre kisebb ellenállásba 
ütközzön, könnyebben távozzon, ezzel védve a szerkezetet is a nedvességtıl. (Ennek némileg ellentmond a 
manapság használt rétegrend, ami legtöbbször vázkerámia falazóblokkból és polisztirol homlokzati 
hıszigetelésbıl áll.) 

 
 
Az alapelv a nyílászárók beépítésénél is követendı. A falkáva és az ablakprofil közti hézag kitöltésre a legtöbb 
esetben PUR habot használnak. A befújás után a hab kidagad, szilárd külsı burkot képezvemegköt. A habot 
ezután az ablak kontúr síkjában levágják. Ezzel a PUR hab a szivacshoz hasonlatossá válik és nedvesség 
felvételére is képes lesz. Köztudott, hogy a nedves szerkezet rossz hıszigetelı, továbbá károsíthatja a 
csatlakozó szerkezeteket, a nedvesség mindemellett táptalaja a penészgombának, okozója a sókivirágzásoknak. 
Hıfényképeken is világosan látható, hogy a fal-ablakcsatlakozások nem szakszerő megoldása folyamatos hıhid 
jelenséget okoz, az említett problémák veszélye mellett. 

 

A jelenség kiküszöbölésére a legjobb megoldás, ha a fal/ablak belsı oldalára párazáró szalagot fektetünk, külsı 
oldalán pedig vízzáró/pára áteresztı zalagot helyezünk el. Ezzel megakadályozható, hogy a PUR hab 
nedvességet vegyen fel a beltérbıl, vagy a csapóesı eláztassa kívőlrıl. Ha a nedvesség valamely módon mégis 
bejutna, akkor pedig a csekély ellenállású párazáró szalagon keresztül rövid úton távozni tud a kültérbe 

A mérések szerint a nedvességnek kitett olcsó és gyenge minıségő PUR hab élettartama 1-1,5 év, 
míg a jobb minıségőekét 2-3 év, ellenben a párazáró fóliával védett jó minıségő PUR hab 
élettartama 30 év! 
 
A szakszerő beépítésre nem csak az igaz, hogy már egyetlen év alatt megtérül, hanem párazáró fólia nélkül 
fölösleges ablak cserét végrehajtanunk, hiszen így egy csapásra tönkretesszük a drága nyílászáró pompás 
szigetelési értékeit. 
 
A PUR hab nem csak UV hatására porlad el igen hamar, hanem a nedvesség is tönkreteszi, ráadásul a 
gyengébb minıségőeket igen hamar. 
 
A RAL beépítésnek semmi köze a passzív házakhoz, mert ez egész egyszerően ablak beépítési 
alapkövetelmény a párazárás. Külsı és belsı hımérsékletkülönbségtıl függıen a harmatpont elérésekor 
elképesztı különbségek adódhatnak a párazáró fóliás és a ’csak PUR habos, párazárás nélküli’ beépítés között. 
Csak PUR habos beépítéssel az 1.0-ás hıátadási értékünk 5.6 értékre is felszökhet, mihelyt átnedvesedik a PUR 
hab, amely adat már egy 100 éves, gerébtokos szerkezet szintje.    
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