Ingatlanpiaci tájoló

II

óbbi öt évben

Nem mind arany.

;tumban, ha'esten a Petofi
éren, két hétSzínházkert-

..

Lakásvétel új társasházban

tájékozódhaAz Új LAKÁS KIVÁLASZTÁSA SORÁN ÁLTALÁBAN
A LAKÁS MÉRETÉT, BEOSZTÁSÁT, AKIALAKíTÁS
IGÉNYESSÉGÉT, TOVÁBBÁ A KÖRNYEZET MINOSÉGÉT
M~RLEGELlK A LEENDO VÁSÁRLÓK. Az ÉPÜLETSZERKEZETI MEGOLDÁSOK HELyszíNI ÉRTÉKELÉSE

mint például
ritott állapotbillenésu ab-

AZONBAN KíVÜLÁLLÓK SZÁMÁRA NEHÉZ FELADAT,
MELYHEZ ÉRDEMES SZAKEMBER SEGíTSÉGÉT KÉRNI.
TÁMPONTOT ADHAT AZ ÉPÜLET TERVEIBE, MUSZAKI
LEíRÁSÁBA VALÓ BETEKINTÉS IS (MÁR AMENNYIBEN
A KIVITELEZÉS SORÁN KÖVETTÉK A TERVET).
Általános tapasztalat, hogy az új építésu lakás okkal kapcsolatos kifogások jelentos része épületfizikai eredetu, ugyanakkor az épületek ho- és páratechnikai folyamatai rendkívül
összetettek, még a számítógépes modellezés sem ad pontos
képet. Az alábbi kérdéseket vásárlás elott érdemes tisztázni:
. Vajon megfelelo-e épületünk hoszigetelése? (Az egyes épületszerkezetek hoátbocsátási tényezoj ére vonatkozó, jelenleg
érvényes követelményeket' a 712006. (V 24.) TNM rendelete tartalmazza: pl. Ufar::;0,45 W/m2K, Ulaposteto:::;0,30
W/m2K).
. Kell-e számítanunk erosen hohidas csomópontokra (pl. vasbetonváz, konzolok, erkélyek, függofolyosók, épületlábazatok,
talajon fekvo padlók)? Ha igen, milyen módon védekeztek a kivitelezés során a hohidak kialakulása ellen (pl. hohídmegszakítás, lábazati hoszigetelés, vastag homlokzati hoszigetelés)?
. Hoszigetelt homlokzatok esetében a hoszigetelést a nyílászárák mellé is befordították-e? (Kopogtatással érdemes ellenorizni.)
. A homlokzati falak rétegei hol, és mennyire gátolják a páravándorlást? Hibás megoldás lehet a homlokzat külso oldalán
alkalmazott, nagy páradiffúziós ellenállású kolap, kerámialap
burkolat, ha nincs átszelloztetett légrés (lásd 2., 3. fotók), mert
alattuk páralecsapódás, a fal átnedvesedése várható.
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Az ablakok, erkélyajtók bevonatos üveggel (Law-E) készültek-e? (A hagyományos hoszigetelo üvegek hoátbocsátási tényezoje lényegesen kedvezotlenebb. Az esetleges páralecsapódás - lecsorogva - az ablakot és a csatlakozó szerkezeteket is
károsíthatja.) A 7/2006. (V 24.) TNM rendelet eloírása ablakokra és erkélyajtókra: Uablak:::;1,50 W/m2K.
. Bezárt ablakok mellett van-e szellozése a lakásnak? (Nem
csak elszívás! Óránként legalább 0,5-szörös légcsere szükséges.)
Tapasztalataink szerint sok probléma forrása a gyors kivitelezés során a szerkezetekben maradt építési nedvesség, mely az
elso években nagy mértékben növelheti a lakás relatív légnedvességét, és ezzel a penészesedés veszélyét. A páratartalom mértékét télen rövid, de intenzív szelloztetéssellehet csökkenteni.
Földszinti "kertkapcsolatos" lakások esetén gyakori probléma a homlokzati falak átnedvesedése a csatlakozó tetokert,
illetve a teraszok vízszigetelési problémája miatt. Ezért a
következo egyszeru kérdéseket javasolt megvizsgálni:
. Megfelelo-e a teraszok, járdák lejtése?
. A lakás padlószintje magasabban van-e, mint a csatlakozó teraszé? Felhoszakadás esetén befolyhat-e a csapadékvíz a lakásba?
. A lábazati vízszigetelés elég magas-e?
. A tetokert összefolyói tisztíthatók-e?
. Folyik-e valahonnan (felsobb erkélyrol, tetorol) csapadékvíz a lakáshoz tartozó teraszra vagy a homlokzati falra?
. Láthatók-e a homlokzati fal belso oldali padlócsatlakozásánál nedvességre utaló nyomok?
Az átnedvesedett falak, belso aljzatok kiszáradása nagyon
lassú, a károk kijavítása pedig rendkívül költséges lehet. Kertkapcsolatos földszinti lakás vásárlása esetén ezért különös
gonddal kell eljárni. Hasonló a helyzet terasztetok esetében is,
melyeket szintén célszeru alaposan szemügyre venni.
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Erosen hohidas vasbeton

Földszinti lakások termésko

Kerámialap

erkélykonzolok

fa Ibu rkolatta

mely a fal átnedvesedését
okozta
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falburkolat,

Páralecsapódás
üvegezésén.
fordították

erkélyajtó

A kávára nem
be a homlokzati

hoszigetelést,

ezért intenzív

penészesedés alakult ki

A tetokertre

érkezo csapa-

dékvíz lefolyása akadályozva volt, ezért a homlokzat
mentén felduzzadt

