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A STATIKAI MÉRETEZÉS ÉPÜLETENKÉNT ELTÉRŐ, A SZERKEZETEKET MINDEN ESETBEN KÜLÖN MÉRETEZNI KELL!

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Az IsoteQ PROFESSIONAL födémelem egy EPS NEOPOR formahabosított építőelem, melynek testsűrűsége 25 
kg/m³ és hővezetési tényezője λ= 0,029 W/mK.

A FÖDÉMELEM JELLEMZŐ MÉRETEI

A FÖDÉM ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

Az IsoteQ PROFESSIONAL elemekből készülő födém legjobban egy alulbordás monolit födémhez hasonlítható. A 
födémelemekben kiképzett  „U” alakú horonyba kerül a gerendavasalat (ami beleér a koszorú vasalásába) és az 
elemek tetején pedig hálóvasalás készül. A födémlemez kerületén a koszorúhoz bekötővasakkal kapcsolódik. A 
betonozás során a helyszínen öntött gerendákból és a felbetonból (5-7 cm) alakul ki a teherhordó szerkezet (az 
alulbordák). A gerendakiosztás tengelytávolsága 50 cm. Az ajánlott maximális fesztávolság 5,75 m.

A FÖDÉM ÉPÍTÉSE LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

1. A megfelelő alsó megtámasztáshoz teljes felületű zsaluzat építésére van szükség. 
A zsaluhéjat teljesen vízszintben kell kialakítani.

A zsaluzat magasságát attól függően kell beállítani, a koszorúelemhez viszonyítva, hogy milyen felfekvése lesz a 
födémelemnek. 

Az A.) pont szerinti kialakításnál az elem fel van ültetve a koszorúelem alsó részére.
A B.) pont szerinti kialakításnál a jelölt részt le kell vágnunk az elemből, hogy az tökéletesen ütközzön a koszorú 
elemhez. Ezzel a megoldással csökkenteni tudjuk a belmagasságot és növelni a felbeton vastagságát.

2. A  PROFESSIONAL födémelemek lerakását célszerű a födémmező sarkában elkezdeni, a teherhordás irányának 
megfelelően. Mindig a rövidebb fesztáv felé födémezzünk, hogy minél rövidebb (gazdaságosabb) gerendákat 
alakítsunk ki.

3. A födémelemeket a kialakított nútféderes kapcsolat segítségével kell egymáshoz csatlakoztatni és összenyomni. 
Az elemek összenyomva szorosan illeszkednek, kapaszkodnak egymáshoz, ezért akár több elemet előre is 
összeállíthatunk és megemelve csoportosan helyezhetjük el a zsaluzaton.

4. A födémmező az esetek nagyobb részében eltér az elem 
modulméretétől, ezért bizonyos, hogy pl.: egy téglalap 
alakú mezőnek a két oldalán az elemeket vágni szükséges. 
Ez viszont nem okoz problémát egy polisztirolvágó 
alkalmazásával. A födémelemeket szabadon vághatjuk, de 
fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy a vágott elem és a 
függőleges tartószerkezet között ne maradjon rés, ahova a 
beton majd be tud folyni. Célszerű először az utolsó 
elemet összenyomni az utolsó előttivel, majd bejelölni a 
vágást. Amennyiben több, nagyjából azonos méretű 
elemet kell kialakítani, ne vágjuk le előre a kellő 
mennyiséget, hanem egyesével pontosan jelöljünk fel 
minden elemet.

A FÖDÉM VASALÁSA

1. A födém vasalása előtt célszerű még egyszer ellenőrizni a födémelemek illeszkedését a függőleges 
tartószerkezethez. Az esetleges hézagok tömítésére most van lehetőség, mert a vasalás elhelyezése után már nem 
lehet hozzáférni a problémás részhez.

2. Először a gerenda vasalását kell kialakítanunk és elhelyeznünk, ehhez szükségünk van a „V” formájú kengyelekre 
és a statikai tervből kiolvasható szálvasakra. A gerenda húzott (alsó) részén elhelyezett szálvasat szigorúan tilos 
toldani. A kengyeleket általában 25-30 cm-re kell elhelyezni egymástól, mérvadó a statikai kiviteli terv. A 
gerendavasalatnak 10-15 cm-re bele kell érnie a koszorú vasalásába.

3. Ezek után bekötővasakat kell elhelyeznünk a koszorú és a födémgerenda kapcsolatának megerősítésére. Az  „L”
formára hajlított alsó bekötővasat a gerendavasalat elhelyezésekor; a felső bekötővasakat pedig a födémvasalás 
utolsó lépésénél helyezzük el. A falazat felfelé álló pillérvasalása beleér a koszorú vasalatába.

4. Következik a ponthegesztett acélháló elhelyezése a födémmező teljes felületére, toldása minimum 40 cm-es 
átfedésekkel történhet. A hálót műanyag távtartóval kell eltartani a polisztiroltól. A gerendakengyeleket össze kell 
kötni a hálóval.

5. A háló elhelyezése után felső bekötővasakat kell alkalmaznunk a födémmező kerületén, a kapcsolat 
megerősítéséért. A felső bekötővasakat a födémmező teljes kerületén a statikai terv alapján kell kiosztani és 
elhelyezni, és hozzá kell kötni az acélhálóhoz.

6. Utolsó lépésként, amennyiben a későbbi terhelés indokolja, vastagabb födémszerkezetet készíthetünk úgy, 
hogy a koszorú külső szélén, kerületén IsoteQ Magasító elemeket (+5 cm) helyezünk el. 

A FÖDÉM BETONOZÁSA

A födém betonozását egyszerre végzik a koszorú betonozásával. Leggyakrabban C20-as betont kell alkalmazni. A 
betonozáshoz célszerű egy (akár a helyszínen betonacélból hajlított) kampót használni, erre azért van szükség, 
hogy a betonozás közben a gerendavasalatot és a hálót meg lehessen emelni a megfelelő betontakarás biztosítása 
érdekében. A műanyag távtartók esetlegesen benyomódhatnak a polisztirolba, erre is jó megoldás, ha betonozás 
közben megemeljük a vasat addig, ameddig a beton megtámasztja. A betont csömöszölve kell 
légzárvány-mentesíteni, simítással kell a végső zárófelületet képezni.

HASZNOS TUDNIVALÓK

Az IsoteQ PROFESSIONAL födémrendszer kivitelezéséhez minden esetben szükséges statikai kiviteli terv!
Az általános monolit vasbeton födémmel együtt is kialakítható és összedolgozható!
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Az IsoteQ PROFESSIONAL elemekből készülő födém legjobban egy alulbordás monolit födémhez hasonlítható. A 
födémelemekben kiképzett  „U” alakú horonyba kerül a gerendavasalat (ami beleér a koszorú vasalásába) és az 
elemek tetején pedig hálóvasalás készül. A födémlemez kerületén a koszorúhoz bekötővasakkal kapcsolódik. A 
betonozás során a helyszínen öntött gerendákból és a felbetonból (5-7 cm) alakul ki a teherhordó szerkezet (az 
alulbordák). A gerendakiosztás tengelytávolsága 50 cm.

A FÖDÉM ÉPÍTÉSE LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

1. A megfelelő alsó megtámasztáshoz teljes felületű zsaluzat építésére van szükség. 
A zsaluhéjat teljesen vízszintben kell kialakítani.

A zsaluzat magasságát attól függően kell beállítani, a koszorúelemhez viszonyítva, hogy milyen felfekvése lesz a 
födémelemnek. 

Az A.) pont szerinti kialakításnál az elem fel van ültetve a koszorúelem alsó részére.
A B.) pont szerinti kialakításnál a jelölt részt le kell vágnunk az elemből, hogy az tökéletesen ütközzön a koszorú 
elemhez. Ezzel a megoldással csökkenteni tudjuk a belmagasságot és növelni a felbeton vastagságát.

2. A  PROFESSIONAL födémelemek lerakását célszerű a födémmező sarkában elkezdeni, a teherhordás irányának 
megfelelően. Mindig a rövidebb fesztáv felé födémezzünk, hogy minél rövidebb (gazdaságosabb) gerendákat 
alakítsunk ki.

3. A födémelemeket a kialakított nútféderes kapcsolat segítségével kell egymáshoz csatlakoztatni és összenyomni. 
Az elemek összenyomva szorosan illeszkednek, kapaszkodnak egymáshoz, ezért akár több elemet előre is 
összeállíthatunk és megemelve csoportosan helyezhetjük el a zsaluzaton.

4. A födémmező az esetek nagyobb részében eltér az elem 
modulméretétől, ezért bizonyos, hogy pl.: egy téglalap 
alakú mezőnek a két oldalán az elemeket vágni szükséges. 
Ez viszont nem okoz problémát egy polisztirolvágó 
alkalmazásával. A födémelemeket szabadon vághatjuk, de 
fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy a vágott elem és a 
függőleges tartószerkezet között ne maradjon rés, ahova a 
beton majd be tud folyni. Célszerű először az utolsó 
elemet összenyomni az utolsó előttivel, majd bejelölni a 
vágást. Amennyiben több, nagyjából azonos méretű 
elemet kell kialakítani, ne vágjuk le előre a kellő 
mennyiséget, hanem egyesével pontosan jelöljünk fel 
minden elemet.

A FÖDÉM VASALÁSA

1. A födém vasalása előtt célszerű még egyszer ellenőrizni a födémelemek illeszkedését a függőleges 
tartószerkezethez. Az esetleges hézagok tömítésére most van lehetőség, mert a vasalás elhelyezése után már nem 
lehet hozzáférni a problémás részhez.

2. Először a gerenda vasalását kell kialakítanunk és elhelyeznünk, ehhez szükségünk van a „V” formájú kengyelekre 
és a statikai tervből kiolvasható szálvasakra. A gerenda húzott (alsó) részén elhelyezett szálvasat szigorúan tilos 
toldani. A kengyeleket általában 25-30 cm-re kell elhelyezni egymástól, mérvadó a statikai kiviteli terv. A 
gerendavasalatnak 10-15 cm-re bele kell érnie a koszorú vasalásába.

3. Ezek után bekötővasakat kell elhelyeznünk a koszorú és a födémgerenda kapcsolatának megerősítésére. Az  „L” 
formára hajlított alsó bekötővasat a gerendavasalat elhelyezésekor; a felső bekötővasakat pedig a födémvasalás 
utolsó lépésénél helyezzük el. A falazat felfelé álló pillérvasalása beleér a koszorú vasalatába.

4. Következik a ponthegesztett acélháló elhelyezése a födémmező teljes felületére, toldása minimum 40 cm-es 
átfedésekkel történhet. A hálót műanyag távtartóval kell eltartani a polisztiroltól. A gerendakengyeleket össze kell 
kötni a hálóval.
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elhelyezni, és hozzá kell kötni az acélhálóhoz.

6. Utolsó lépésként, amennyiben a későbbi terhelés indokolja, vastagabb födémszerkezetet készíthetünk úgy, 
hogy a koszorú külső szélén, kerületén IsoteQ Magasító elemeket (+5 cm) helyezünk el. 

A FÖDÉM BETONOZÁSA

A födém betonozását egyszerre végzik a koszorú betonozásával. Leggyakrabban C20-as betont kell alkalmazni. A 
betonozáshoz célszerű egy (akár a helyszínen betonacélból hajlított) kampót használni, erre azért van szükség, 
hogy a betonozás közben a gerendavasalatot és a hálót meg lehessen emelni a megfelelő betontakarás biztosítása 
érdekében. A műanyag távtartók esetlegesen benyomódhatnak a polisztirolba, erre is jó megoldás, ha betonozás 
közben megemeljük a vasat addig, ameddig a beton megtámasztja. A betont csömöszölve kell 
légzárvány-mentesíteni, simítással kell a végső zárófelületet képezni.
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Nézze meg a YouTube-on: IsoteQ falelem méretre 
vágása polisztirolvágó eszköz használatával

https://www.youtube.com/watch?v=vWtueV-nn78
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elemek tetején pedig hálóvasalás készül. A födémlemez kerületén a koszorúhoz bekötővasakkal kapcsolódik. A 
betonozás során a helyszínen öntött gerendákból és a felbetonból (5-7 cm) alakul ki a teherhordó szerkezet (az 
alulbordák). A gerendakiosztás tengelytávolsága 50 cm.

A FÖDÉM ÉPÍTÉSE LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

1. A megfelelő alsó megtámasztáshoz teljes felületű zsaluzat építésére van szükség. 
A zsaluhéjat teljesen vízszintben kell kialakítani.

A zsaluzat magasságát attól függően kell beállítani, a koszorúelemhez viszonyítva, hogy milyen felfekvése lesz a 
födémelemnek. 

Az A.) pont szerinti kialakításnál az elem fel van ültetve a koszorúelem alsó részére.
A B.) pont szerinti kialakításnál a jelölt részt le kell vágnunk az elemből, hogy az tökéletesen ütközzön a koszorú 
elemhez. Ezzel a megoldással csökkenteni tudjuk a belmagasságot és növelni a felbeton vastagságát.

2. A  PROFESSIONAL födémelemek lerakását célszerű a födémmező sarkában elkezdeni, a teherhordás irányának 
megfelelően. Mindig a rövidebb fesztáv felé födémezzünk, hogy minél rövidebb (gazdaságosabb) gerendákat 
alakítsunk ki.

3. A födémelemeket a kialakított nútféderes kapcsolat segítségével kell egymáshoz csatlakoztatni és összenyomni. 
Az elemek összenyomva szorosan illeszkednek, kapaszkodnak egymáshoz, ezért akár több elemet előre is 
összeállíthatunk és megemelve csoportosan helyezhetjük el a zsaluzaton.

4. A födémmező az esetek nagyobb részében eltér az elem 
modulméretétől, ezért bizonyos, hogy pl.: egy téglalap 
alakú mezőnek a két oldalán az elemeket vágni szükséges. 
Ez viszont nem okoz problémát egy polisztirolvágó 
alkalmazásával. A födémelemeket szabadon vághatjuk, de 
fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy a vágott elem és a 
függőleges tartószerkezet között ne maradjon rés, ahova a 
beton majd be tud folyni. Célszerű először az utolsó 
elemet összenyomni az utolsó előttivel, majd bejelölni a 
vágást. Amennyiben több, nagyjából azonos méretű 
elemet kell kialakítani, ne vágjuk le előre a kellő 
mennyiséget, hanem egyesével pontosan jelöljünk fel 
minden elemet.

A FÖDÉM VASALÁSA

1. A födém vasalása előtt célszerű még egyszer ellenőrizni a födémelemek illeszkedését a függőleges 
tartószerkezethez. Az esetleges hézagok tömítésére most van lehetőség, mert a vasalás elhelyezése után már nem 
lehet hozzáférni a problémás részhez.

2. Először a gerenda vasalását kell kialakítanunk és elhelyeznünk, ehhez szükségünk van a „V” formájú kengyelekre 
és a statikai tervből kiolvasható szálvasakra. A gerenda húzott (alsó) részén elhelyezett szálvasat szigorúan tilos 
toldani. A kengyeleket általában 25-30 cm-re kell elhelyezni egymástól, mérvadó a statikai kiviteli terv. A 
gerendavasalatnak 10-15 cm-re bele kell érnie a koszorú vasalásába.

3. Ezek után bekötővasakat kell elhelyeznünk a koszorú és a födémgerenda kapcsolatának megerősítésére. Az  „L” 
formára hajlított alsó bekötővasat a gerendavasalat elhelyezésekor; a felső bekötővasakat pedig a födémvasalás 
utolsó lépésénél helyezzük el. A falazat felfelé álló pillérvasalása beleér a koszorú vasalatába.

4. Következik a ponthegesztett acélháló elhelyezése a födémmező teljes felületére, toldása minimum 40 cm-es 
átfedésekkel történhet. A hálót műanyag távtartóval kell eltartani a polisztiroltól. A gerendakengyeleket össze kell 
kötni a hálóval.

5. A háló elhelyezése után felső bekötővasakat kell alkalmaznunk a födémmező kerületén, a kapcsolat 
megerősítéséért. A felső bekötővasakat a födémmező teljes kerületén a statikai terv alapján kell kiosztani és 
elhelyezni, és hozzá kell kötni az acélhálóhoz.

6. Utolsó lépésként, amennyiben a későbbi terhelés indokolja, vastagabb födémszerkezetet készíthetünk úgy, 
hogy a koszorú külső szélén, kerületén IsoteQ Magasító elemeket (+5 cm) helyezünk el. 

A kész vasalat A koszorú és födém vasalása

A betonozás és a kampó használata A betonozás simítása
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A FÖDÉM BETONOZÁSA

A födém betonozását egyszerre végzik a koszorú betonozásával. Leggyakrabban C20-as betont kell alkalmazni. A 
betonozáshoz célszerű egy (akár a helyszínen betonacélból hajlított) kampót használni, erre azért van szükség, 
hogy a betonozás közben a gerendavasalatot és a hálót meg lehessen emelni a megfelelő betontakarás biztosítása 
érdekében. A műanyag távtartók esetlegesen benyomódhatnak a polisztirolba, erre is jó megoldás, ha betonozás 
közben megemeljük a vasat addig, ameddig a beton megtámasztja. A betont csömöszölve kell 
légzárvány-mentesíteni, simítással kell a végső zárófelületet képezni.

HASZNOS TUDNIVALÓK

Az IsoteQ PROFESSIONAL födémrendszer kivitelezéséhez minden esetben szükséges statikai kiviteli terv!
Az általános monolit vasbeton födémmel együtt is kialakítható és összedolgozható!


