
AZ ISOTEQ® ÉS EGYÉB ICF 
TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA



AZ ISOTEQ® ÉS EGYÉB, PIACON LÉVŐ ICF (HŐSZIGETELT ZSALUBLOKK) TECHNOLÓGIÁK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA MŰSZAKI JELLEMZŐK ALAPJÁN

Ügyfeleink állandó kérdésére, miszerint „Mi a különbség az IsoteQ® és egyéb, a piacon fellelhető ICF 
termékek között?” szeretnénk megkönnyíteni a választ ezzel a rövid füzettel, melynek egyetlen célja 
a tényeken alapuló összehasonlítás. 



AZ ISOTEQ® FALSZERKEZET ÖSSZEHASONLÍTÁSA A POLISZTIROL 
TÁVTARTÓKAT HASZNÁLÓ ÉPÍTŐELEMEKKEL 

Az újgenerációs IsoteQ® falelemek műanyag átkötéssel rendelkeznek, szemben más ICF 
termékekkel, ahol a technológia legelső, azóta már túlhaladott formáját, a polisztirol 
távtartókat használja.
Az IsoteQ® fal nyilvánvaló előnye ezekkel a termékekkel szemben, hogy nem alakul ki ún. 
„térhálós szerkezet” (lyukak) a vasbetonban, ami által szerkezeti-, hanggátlási- és tűzvédelmi 
szempontból is előnyösebb szerkezetet kapunk.

Az európai piacon megtalálható még a fémátkötős verzió, ahol ugyan biztosított a betonmag 
szerkezeti folytonossága, de a fémátkötők jelentősen megdrágítják a termék előállítási 
költségeit és ennek következtében eladási árait.

IsoteQ® betonszerkezet a
polisztirol réteg lebontása után

Polisztirol átkötős építőelem betonszerkezete
a polisztirol réteg lebontása után



AZ ISOTEQ® FALSZERKEZET ÖSSZEHASONLÍTÁSA EGYÉB MŰANYAG 
TÁVTARTÓKAT HASZNÁLÓ ÉPÍTŐELEMEKKEL

Az IsoteQ® építési rendszer megalkotását hosszas gyakorlati kísérletezés, fejlesztői 
munka előzte meg. Ennek során nyerte el falszerkezetünk jelenlegi formáját:                     
zsalublokkjaink 1 m hosszúak és 25 cm magasak. A magasfokú szakítószilárdságot a 8 
(nyolc) darab műanyag átkötő garantálja, melynek köszönhetően a teljes, födémig 
tartó IsoteQ® falszakaszok együtemben önthetők ki betonpumpa segítségével. Talán 
nem véletlen, hogy a nemzetközi piacon fellelhető, legismertebb ICF rendszerek is 
hasonló méretekkel rendelkeznek!

A piacon fellelhető egyéb műanyag átkötős rendszerek közül néhány nagyobb 
építőelem-magasságot és kevesebb műanyag átkötőt használ, mely nem garantálja a                
kivitelezési biztonságot (főleg többsoros, gépi betonozás esetén). Ez a falazat 
deformálódásához, az építőelemek szétrobbanásához vezethet.



VIGYÁZAT! HAMISÍTJÁK…

Az IsoteQ® falelemek GARANTÁLTAN MINŐSÉGELLENŐRZÖTT NEOPOR 2400 alapanyagból készülnek, mely a BASF szabadalommal 
védett terméke. A NEOPOR-ban található gra�tlemezkék – aminek jellegzetes szürke színét köszönheti az IsoteQ® építési rendszer - 
tükörként visszaverik a hősugárzást, minek következtében mintegy 20%-kal kedvezőbb a hőszigetelő képessége, mint a                          
hagyományos, fehér színű expandált polisztirolnak (EPS). 

Sajnos, nem minden gyártó használja az eredeti NEOPOR alapanyagot, csupán színezett EPS-t, miáltal építőelemeik hőátbocsátási 
képessége („U” érték) nem felel meg annak, amit róluk állítanak.

Az IsoteQ® Ügyfelei kérésére az eredetiséget szállítólevéllel garantálja!



LÉGCSATORNÁK

Az IsoteQ® építőelemek oldalfalai tömör NEOPOR rétegből állnak, szemben 
néhány, a piacon fellelhető egyéb gyártó termékével, ahol úgynevezett 
„légcsatornákat” (függőleges lyukakat) helyeztek el. 

A légcsatornák a kivitelezés során több problémát okozhatnak. Egyrészt 
jelentősen gyengíti a zsaluzat szilárdságát, mivel a lyukaknak                       
„köszönhetően” a betonnyomás összeroppanthatja a polisztirol héjat.            
Másrészt lassítja a kivitelezés gyorsaságát, hiszen a légcsatornákat és védeni 
(letakarni) kell a szóródó betontól.

Az úgynevezett „légcsatornák” létjogosultsága (kedvezőbb hőátbocsátási 
tényezője) ez idáig nem bizonyított, csupán a kevesebb alapanyag 
felhasználásával kedvezőbb gyártási árak érhetőek el, a késztermék 
minőségének rovására. 



ISOTEQ® PROFESSIONAL FÖDÉM ÖSSZEHASONLÍTÁSA MÁS FÖDÉMMEL 

A polisztirol betétidomokat használó födémek közös jellemzője, hogy esetükben könnyített 
monolit vasbeton födémről beszélhetünk, ahol a NEOPOR betétidomok – bentmaradó             
zsaluzatként – a szerkezet hőszigetelését biztosítják. Az IsoteQ® PROFESSIONAL födémelemek 
előnye, hogy a blokkok LEGÓSZERŰEN KAPCSOLÓDNAK egymásba, ezáltal egy alul-felül sík, 
további szigetelést nem igénylő felületet kapunk.

Más gyártó(k) födémrendszere(i) nem illeszkednek tökéletesen egymásba, így az alsó felületen 
az idomok közötti rések KIEGÉSZÍTŐ SZIGETELÉST igényelnek (extra anyag- és munkaigény!).



ISOTEQ® ÁTHIDALÓ- ÉS KOSZORÚELEM: PRAKTIKUS MEGOLDÁS A HŐHIDAK ELLEN

Az IsoteQ® NORMÁL, PLUSZ, EXTRA és PASSZÍV áthidaló- és koszorúelemek 5, 10, 15 és 20 cm      
vastagságú külső NEOPOR rétegei TÖKÉLETESEN ILLESZKEDNEK az azonos falelemekhez, 
egyszerűen biztosítva a hőhídmentes szerkezetet.

Ez nem minden esetben van így. Más gyártó eltérő vastagságú falelemei esetében már                 
bonyolultabb a helyzet: egyféle áthidaló- és koszorúelem áll csak a kivitelező rendelkezésére, így 
újfent a beépítést megnehezítő, az áthidalónál és a koszorúnál UTÓLAGOS KÜLSŐ 
HŐSZIGETELÉST IGÉNYLŐ megoldást találunk. 



KÖRÜLTEKINTŐEN VÁLASSZON ÉPÍTŐANYAGOT!

• Kérjen több helyről árajánlatot
• Csak megbízható forrásból szerezzen be építőanyagot
• Kérje el az építőanyaghoz tartozó tanúsítványokat,            
engedélyeket, termékleírásokat (ÉME, ETA, Termék   
Megfelelőségi Tanúsítvány, Tűzvédelmi Megfelelőségi 
Igazolás, etc.)
• Kérje el a gyártó alkalmazástechnikai útmutatóját
• Csak kiváló minőségű építőanyagokat engedjen 
házába beépíteni! Ha passzívházat szeretne, válasszon 
Passzívházak Építéséhez Alkalmas Termék                    
tanúsítvánnyal rendelkező komponenseket és kérje el a 
gyártótól a termékhez tartozó minősített            
csomópontokat, melyek pontosan leírják a szakszerű 
beépítés folyamatát, ezzel segítve a hatékony                         
kivitelezést.
• Ne engedjen a csábításnak! Minden esetben kérjen 
számlát!      Az esetleges garanciaigényét a későbbiekben 
csak ennek segítségével érvényesítheti



AZ EURÓPAI PIACON ELÉRHETŐ MÁS ICF TERMÉKEKKEL SZEMBEN AZ ISOTEQ® EZT KÍNÁLJA ÖNNEK:

Elérhetőség: Európa 21 országába szállítjuk termékeinket. Magyarországon több helyszínen (Budapesten, Pécsett, Nyíregyházán) 
személyesen; e-mail-en, faxon egyszerűen megrendelhetőek építőelemeink.

Folyamatos áruellátottság: A korszerű gyártósorunknak, a három műszakban történő folyamatos gyártásnak és bőséges 
raktárkészletünknek köszönhetően Megrendelőinknek nem kell hónapokat várni, mint a kisebb gyártók esetében.

Minőségi biztonság: Az állandó és kiváló minőség garanciája a magas színvonalon gépesített gyártás párosulva a kiváló minőségű 
alapanyaggal, magasan képzett szakemberek munkájával és ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (termékeink garantáltan, 
igazoltan NEOPOR® -ból készülnek). Rendszerünk az elmúlt években több fórumon bizonyította kiválóságát, számos díjban és          
elismerésben részesült: többek között Kiváló Építési Termék és Magyar Termék Nagydíj.

Technológiai- és jogbiztonság: Az IsoteQ® elemcsalád rendelkezik minden engedéllyel, ami a forgalmazáshoz és a beépítéshez 
Európa szerte szükséges.
• ETA (European Technical Approval - ETA-15/0081)
• CE jelölés
• Passzívházak Építéséhez Alkalmas Termék minősítés

Ügyfélbarát szolgáltatások: csak néhány, a teljesség igénye nélkül - 
• Nemzetközi Partnerhálózat
• Díjmentes árajánlat-készítés
• Nemzetközi fuvarszervezés
• Műszaki szaktanácsadás - a kivitelezés helyszínén

Brand:
Az IsoteQ® GROUP tulajdonosai 1998 óta foglalkoznak polisztirol alapú építőelemek gyártásával, folyamatos fejlesztésével és 
beépítésével. Napjainkban az IsoteQ® GROUP az öntöttfalas ICF technológia nemzetközi szinten is kiemelkedő kínálatával bíró, 
gyártó- és szolgáltató társasága. Az IsoteQ® PRAK TIK termékcsaláddal kibővűlve Ügyfeleink már 22 féle termék közül választhatnak, 
így kínálatunk világviszonylatban is kiemelkedőnek számít. Termékeink és márkanevünk honi és nemzetközi szabadalommal és 
védjegyoltalommal védettek.



AZ EGYETLEN MINŐSÍTETT PASSZÍVHÁZAK 
ÉPÍTÉSÉHEZ ALKALMAS TERMÉK

Az Európa Parlament által 2010. elején elfogadott 
határozat szerint az új energiaszabvány - mely          
megközelíti a zéró nergiafelhasználást, azaz a 
,,passzívház” szabványt - 2018 végétől a közszférában, 
2020 végétől pedig a magánszférában épülő új             
építményekre is érvényes lesz az Európai Unió                      
tagállamaiban.

A német Passzívház Intézet 2010-ben az IsoteQ® PASSZÍV 
építőelem-családot minősítette, miáltal termékünk az 
ICF rendszerű építőanyagok közül a KELET-KÖZÉP 
EURÓPAI RÉGIÓBAN ELSŐKÉNT - ÉS HAZÁNKBAN 
EZIDÁIG EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON - elnyerte a                      
PASSIVHAUS GEEIGNETE KOMPONENTE, azaz 
Passzívházak Építéséhez Alkalmas Termék bizonyítványt.

+36 30 405 3653          isoteq@isoteq.hu          www.isoteq.hu


