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A ház külső burkolata
Az elkészült falakra valamikor (általában az építke-

zés egy későbbi szakaszában) valamilyen burkolat 
vagy bevonat kerül – nevezhetjük ezt lakásunk külső 

ruházatának is.
Ennek a külső rétegnek többféle szerepe van:

● Megvédi a falazatot a szerkezetre káros idő- 
 járási és környezeti behatásoktól (esőtől,  
 hótól);
● Esztétikai megjelenést ad a házunknak (a tér- 
 alakítás és a forma mellett a homlokzat fogja 

egyedivé, széppé tenni a házunk külső megjelenését, 
egyben eltakarja a „csúnya” falazatot, tartószerke-
zetet, eltünteti annak egyenetlenségeit).

A homlokzatoknak két fő típusa különböztet-
hető meg:
● egyik esetben a falazatra valamilyen  
 bevonat kerül – ez lehet vakolat vagy vala-

milyen vakolatrendszer, melyeknek ma már 
számtalan különböző formája létezik;

● másik esetben a falazat külső burkolatot kap – a tar-
tószerkezet és a homlokzatképzés külön szerkezetet 
alkot, ezt nevezik réteges falnak. (A burkolat lehet 
burkolótéglából, kőből, fémlemezből, fából. Ezek 
mindenképpen bonyolultabb (és drágább) megoldás-
nak számítanak, de ha jól megtervezetten képezik egy 
többrétegű falszerkezet részét, akkor számos előnyt 
tartogatnak).

A 
homlokzat 

szerepe

A homlok-
zatok két 
fo”    típusa

3.1. ábra 
EIgazán egyedi megjelenést kölcsönöz egy háznak, ha többféle 

homlokzati megoldás találkozik rajta. A képen egymás mellett jele-

nik meg az (élénk színű!) vakolat, valamint a fa- és téglaburkolat.
Fotó: Sto

3.1. Homlokzatképzés vakolatokkal
3.1.1. Elvárások a vakolatokkal szemben

Mielőtt elmerülnénk a vakolatok sokféleségének 
világában, rögzítsük, hogy milyen elvárásokat is tá-
masztunk a fal e részével szemben:
● legyen felhordható a legkülönfélébb alapfelületre;
 (Ha jól belegondolunk, akkor ez bizony nem is olyan 

egyszerű feladat: a tégla, a pórusbeton, a beton, a 
mészhomok, a különböző szigetelőanyagok mind-
mind másmilyen felépítésűek – ezekhez kell tudnia 
stabilan hozzátapadnia a vakolatnak. A különböző 
vastagságú vakolatrendszer súlyát a fogadófelület-
nek biztonsággal meg is kell tartania – ez különböző 
(„puhább”) anyagfajták esetén korlátozhatja a fel-
vihető vastagságot.)

● legyen viszonylag gyorsan, egyenletesen és könnyen 
felhordható, eközben legyen minél kevésbé érzé-
keny az időjárási viszonyokra (hő, fagy, csapadék);

 (Ez egy tipikusan kivitelezői megközelítés, de ha 
figyelembe vesszük, hogy egy külső-belső vakolási 
folyamat (a szükséges kémia reakciók miatt) akár 
kétszer-háromszor hosszabb ideig tart, mint példá-
ul a ház falazása (!), akkor ez korántsem lényegtelen 
szempont.)

● legyen jó a páraáteresztő képessége;
 (azaz, ne gátolja a belső pára kifelé áramlását, ne 

zárja „dunsztba” a házat.)

● legyen ugyanakkor kívülről jó víztaszító;
 (elvégre a vakolat egyik feladata, hogy megvédje az 

épületszerkezetet a csapóesőtől.)
● legyen rugalmas, repedésre nem hajlamos;
 (A napsütésnek kitett vakolatnak az egyik legna-

gyobb hőingadozást kell elviselnie az összes épí-
tőelem közül. A vakolatnak olyan rugalmasnak kell 
lennie, hogy a hőtágulásból és összehúzódásból adó-
dó feszültségek ne generáljanak repedéseket rajta 
(ez egyszerre lenne csúnya és veszélyes is: a repe-
dések teret nyitnának a nedvességnek, megszűnne 
a nedvességvédelem, s az ily módon egyre növekvő 
repedések a vakolat leválásához is vezetnének).)

● legyen ugyanakkor kellő szilárdságú;
 (A rugalmasság ellenpárjaként a vakolatnak ugyan-

akkor kellően szilárdnak is kell lennie. Ha nekicsa-
pódik gyermekeink focilabdája, ha nekitámasztjuk 
egy létra szárát – mindezt maradandó alakváltozás 
nélkül el kell viselnie.)

● legyen szép;
 (Talán ez a legnyilvánvalóbb szempont, hiszen a va-

kolat alapvető eleme a ház külső megjelenésének.)
● legyen tartós;
 (Az időjárás viszontagságainak kitett vakolat egyér-

telműen rövidebb élettartamú, mint a legtöbb szer-
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kezeti elem – mégis jó lenne, ha minél ritkábban 
kellene (drága pénzen) felújítani. Régen évente 
újrameszelték a házakat, ma már egy minőségi va-
kolat élettartama 20-30 év is lehet.)

● legyen minél kevésbé érzékeny a szennyezésekre;
 (Aki például Budapest főútjait járja, szomorúan 

tapasztalja, hogy az újravakolt házak is rövid időn 
belül „elszürkülnek”, hála a sokféle szennyező-
désnek. Jó lenne, ha ezek a szennyeződések minél 
kevésbé károsítanák, csúfítanák a vakolatot. (Per-
sze kertvárosi problémák is adódhatnak: egy falra 
mocskos tappanccsal ugráló kutya vagy egy ma-

gasra törő csiga…) Ma már nem álom a lemosható, 
sőt öntisztuló(!) vakolat! A víztaszítás egyébként 
azért is fontos tulajdonság, mert a szennyeződé-
sek nagy része a vízben oldva jut be a vakolat bel-
sejébe.) 

● legyen minél kevésbé érzékeny a gombásodásra, 
algásodásra;

● ezen túl lehetnek még speciális igényeink is: pél-
dául kapjon szerepet a ház hőszigetelésében, 
hangszigetelésében, hővisszaverésében (nyáron) 
vagy éppen hőelnyelésében (télen), sugárzás- 
(elektroszmog) vagy tűzvédelmében, stb..

Egy egyszerű ökölszabály, hogy hogyan aránylik házunk 
külső felülete az alapterülethez. Általában az alapterület 
2,5-szeresét véve kapjuk meg a határoló falak felszínét. (Ezt 

természetesen jelentősen befolyásolja a homlokzaton elhe-
lyezett nyílászárók száma és mérete.) Egy átlagos magyar 
ház esetében kb. 150-250 m2 a vakolandó külső felület.

A „hagyományos” vakolatok több rétegben 
elégítik ki ezeket az elvárásokat (minden réteg 
valamilyen önálló feladatot kap), s ugyanez 
mondható el a már megismert homlokzati hő-

szigetelő rendszerekről (amelyeknek bizonyos értelem-
ben csak a legkülső rétege nevezhető vakolatnak). Ma 
viszont már vannak olyan vakolatok is, amelyek egy ré-

tegben képesek megbirkózni a fenti kihívásokkal.

3.2. ábra 
Egy áttekintő ábra a vakolatokról – a későbbi csoportosítás szerint! (A legvitatottabb kijelentést megcsillagoztuk: a diszperziós vakolat önma-
gában valóban igen párazáró, de ezt ellensúlyozza, hogy csak vékony rétegben kerül felvitelre. Itt is látható, hogy minden nézőpont kérdése: 
egy 2 mm-es diszperziós vékonyvakolat párafékezése közel egyenértékű egy 1 cm-es mész-cement nemesvakolatéval – ez utóbbit azonban 
senki nem tekinti párazárónak…)

Egyrétegu”   
és 

többrétegu”   

vakolatok
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Nem csak vakolattartó rabicháló létezik, hanem vakolat-

erősítő is – ezzel találkoztunk már a homlokzati hőszigetelő 
rendszerek tárgyalásakor (2.3.3.4. fejezet). Ez utóbbi szere-
pe a vakolat repedési hajlamának csökkentése, ami például 
vastagabb, több rétegben felhordott vakolatok esetében 
válhat szükségessé.
A vakolattartó háló mindig fémből készül (lehetőleg nemes-

acélból, hogy tartósan ellenálljon a korróziónak!), a vakolat-
erősítő többnyire műanyagból. Ez utóbbit – dübelezés nélkül 
– a friss vakolat külső harmadába ágyazzák be. 

3.1.2. A „hagyományos” vakolatok
Ahhoz hogy megértsük a vakolatok közötti különbségeket, ismerjük meg először, hogyan is néz ki a „hagyo-

mányos” vakolat rétegrendje.

3.3. ábra 
A hagyományos vakolatok rétegrendje: előfröcskölő/kellő-
sítő/gúz + alapvakolat 2-3 cm vastagságban + fedő/színva-
kolat - ez utóbbi ma már szinte kizárólag egy néhány milli-
méteres vékony réteget jelent. (Ez a rétegrend tekinthető 
a már megismert, mára már egyre inkább általánossá váló 
homlokzati hőszigetelő rendszerek (2.95. ábra) párjának – 
azon ritka alkalmakra, amikor a külső falra nem kerül járu-
lékos hőszigetelés.)

3.1.2.1. A gúz
A legalsó réteg a szép magyarsággal csak gúznak ne-

vezett – ezt legjobban talán a „kellősítő” szóval lehet-
ne fordítani.

Ez biztosítja az összeköttetést, a megfelelő tapadást 
a falszerkezet és az alapvakolat között – bizonyos ér-
telemben „speciális ragasztónak” is tekinthető. Az 
egyes falazóanyagoknál már utaltunk arra, hogy ezek 
vakolattartó képessége (szerkezetükből adódóan) el-
térő – a tégla például jó vakolattartó-képességgel bír, 
a mészhomok ugyanakkor kevésbé. 

Ráadásul maga a falfelület sem egységes mindig: lehet, 
hogy az áthidalók, a koszorúk más anyagból készülnek, 
mint a fal többi része. Ezek az anyagok különböző nedv-

szívó –képességgel is bírnak, így ha ezt nem egyenlítik 
ki, akkor a fedővakolat víztartalma egyenlőtlenül szí-
vódna fel, eltérő módon zajlana a száradási/kötési/szi-
lárdulási folyamat, miáltal különböző tapadószilárdság 
jöhetne létre, valamint a felület foltosodása is bekövet-
kezhetne. A gúz másik feladata a felület egységes nedv-

szívó képességének biztosítása.

Önmagában a porózus szerkezetből adódó jó nedv-
szívó-képesség sem előny, mert a vakolat megfelelő, 
repedésmentes kötéséhez lassú, egyenletes vízvesztés 

szükséges. Ezért a jó vakolattartó tulajdonsággal bíró 
anyagokat is célszerű gúzolni – de legalábbis erősen 
meglocsolni, azaz pórusaikat vízzel tömíteni. (Termé-
szetesen azért célszerű elolvasni – nem csak itt! - a va-
kolat gyártójának felhasználási ajánlását is…)
Érdemes megjegyezni, hogy más gúzanyagot érde-

mes használni a tömörebb építőanyagokhoz (például 
a téglához), mint a „puhábbakhoz” (mint amilyen a pó-
rusbeton) – az erős cementkötésű gúz olyan feszültsé-
geket hozhat létre ez utóbbiak felületén, hogy az akár 
le is válhat.

Gyakori hiba az is az építkezéseken, hogy az előfröcs-
kölést nem külön, erre specializálódott anyaggal oldják 
meg, hanem a vakolat hígításával. Ez azért veszélyes, 
mert a fölös víz kiválhat, egyfajta cementfilm képződ-
het, ez pedig éppen egy elválasztó réteget jelenthet a 
felületen (a kötés helyett). És még egy megjegyzés: egy 
újabb érvet kaphattunk az előbbiekben a rendszerelvű 

építkezés mellett: ha az áthidalók, a koszorúk felszíne 
ugyanolyan anyagból készül, mint maga a falazóanyag, 
akkor a most említett, az egyenlőtlen vakolattartásból 
adódó problémák nem merülnek fel. (Régen a hasonló 
nehézségeket például olyan kreatív megoldásokkal el-
lensúlyozták, hogy a monolit vasbeton koszorúk, áthi-
dalók zsalujába, a külső síkra, kerámia cserepet tettek!)

A 
rabicolás

Vannak azonban olyan anyagok, amelyek ese-
tében a gúzolás nem elég ahhoz, hogy meg-
felelő vakolattartó-képességgel bíró felületet 
hozzunk létre. Ilyenek tipikusan a víz hatására 
könnyen málló vályogfalak, amelyek önmaguk-

ban nem tartanák meg a teljes vakolati réteg súlyát. 
Ebben az esetben vakolattartó rabicháló használata 

szükséges, amelyet fém szegekkel, dübelekkel kell a 
falhoz rögzíteni. A háló 2-3 mm-re eláll a faltól, ez kerül 
bele a (cementes) gúzrétegbe, ez tartja azt.
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3.1.2.2. Az alapvakolat

A hagyományos vakolás következő rétege az alapva-

kolat.
Fő feladata, hogy megszüntesse a falazat felületének 

egyenlőtlenségeit, s így megfelelő fogadófelületet 
biztosítson a fedővakolat számára. Annál vékonyabb 
(és így olcsóbb) lehet, minél méretpontosabb elemek-
ből épült fel a falazat. Vastagsága beltérben általában 
1-2 cm, kültéren 2-3 cm.

Nemrégen még divatosak voltak a hőszigetelő alapva-

kolatok is. Ezekbe többnyire perlitet vagy habosított 
polisztirol gyöngyöt kevertek, ezzel adva bizonyos 
mértékű hőszigetelő-képességet magának a vakolat-
nak is. Ez arra alkalmas, hogy többé-kevésbé elfedje a 
falazatban óhatatlanul jelen levő hőhidakat (például a 

hőszigetelő falazóelemek közé rakott hagyományos – 
és nem hőszigetelő - falazóhabarcsból fakadót). 

A hőszigetelési elvárások fokozódásával együtt a 
hőszigetelő alapvakolatok szerepe csökkent, mert 
többnyire nem elegendőek a hőszigetelő-képesség 
jelentős javításához – ehhez inkább már hőszigetelő 
anyagokat használnak. (Bár egy-egy jobb hőszigete-
lő-képességű egyrétegű fal esetében el lehet gondol-
kodni a használatukon – így elkerülhetők a többréte-
gű falszerkezetek kapcsán felhozott ellenérvek!) A 
hőszigetelő alapvakolatok szokásos rétegvastagsága 
nagyobb, általában 5 cm körüli (így nagyobb hőszige-
telő-képesség biztosított, s ezt a kisebb térfogatsú-
lyuk miatt el is bírja a hordozófelület).

Valójában mi is a különbség habarcs és  
vakolat között?
Lényegében semmi – már ami az anya-

got magát illeti. Habarcsról többnyire a 
falazóelemek összetartása során beszélünk, 
vakolatról a homlokzatképzés kapcsán.
A szárazhabarcsokról (ezek azok, amelyek 

por alakban zsákokban, esetleg silóban, konténerben 
kerülnek ma már többnyire az építkezés színhelyére) 
részletesen szóltunk a 2.2.2.2. fejezetben. A szárazva-
kolatok ugyanilyen összetevőkből állnak össze:  ada-
lékanyag (többnyire homok), kötőanyag (többnyire 
mész, cement, esetleg gipsz vagy más építésvegyipari 
termékek), adalékszer(ek) – és persze víz.

Habarcs 
és 

vakolat

3.1.2.3. A fedő- vagy színezővakolat
A hagyományos vakolás legkülső (látható) része 

a fedő- vagy színezővakolat. (Esetenként ez alá még 
egy negyedik, simítóréteg is szükséges – de erről ké-
sőbb szólunk.)

A fedővakolatok alapjában véve két fő típus-
ba sorolhatók (3.2. ábra):
● (vastag és vékony) nemesvakolatok – ezek 
 jellemzően szárazvakolatok, azaz a helyszí- 
 nen hozzákevert vízzel válnak felhordható- 
 vá. Por alakúak, zsákos kiszerelésűek.
● vékonyvakolatok – ezek jellemzően gyárilag 

készre kevert, vödörben forgalmazott, vizes bázisú, 
pasztaszerű anyagok, amelyek a helyszínen azonnal 
felhasználhatók.

Általánosságban vastagnak nevezünk egy vakolatot, 
ha az 5 mm-nél vastagabb, vékonynak ezen méret 

alatt. Hogy a dolog bonyolultabb legyen: vannak vé-

kony nemesvakolatok is – ezek nagyjából szemcsemé-
ret vastagságúak.

Mindkét típusba már különböző pigmenteket is ke-
vernek – ezektől lesznek színesek.

Az igazi különbség azonban az (egybeírt) vékony-
vakolatok és a nemesvakolatok között van: ezek 
kötőanyaga eltér egymástól - a nemesvakolatoké 
ásványi anyag, hagyományosan mész-cement, míg a 
vékonyvakolatoknál többnyire valamilyen műgyan-
ta – így bedolgozásuk, felhasználásuk módja is kü-
lönböző.

Két fo”    
típus

A vékonyvakolatokról már ejtettünk szót korábban: 
ezek a hőszigetelő rendszerek tipikus, maximum 3,5 
mm összvastagságú fedőrétegei. 

!

3.1.3. A szemcsenagyság dilemmái

!

A vakolatokban alkalmazott adalékanyagok külön-
bözőek lehetnek: kvarc, mészkő, dolomit (attól függ, 
melyik gyártónak milyen bányái vannak). A különbö-
ző átmérőjű adalékszemcséket a kötőanyag tartja, 
ragasztja össze: rátapad a ragasztandó felületekre, 
fizikai és/vagy kémiai kötések alakulnak ki, amelyek 
összetartják a rendszert (2.29. ábra).

A különböző vakolatok alapvetően szemcsenagyság 
és az alkalmazott kötőanyag milyenségében különböz-

nek egymástól.
Ha egy adott térfogatot nagyobb átmérőjű gömbök-

kel töltünk ki, akkor ezek összfelülete kisebb lesz, mint 
ha ugyanezt sok kicsi átmérőjű gömbbel tesszük meg. 
(Reméljük senkinek nem okoz problémát az, hogy ezt 
csak egy ábrával szemléltetjük és eltekintünk az eg-
zakt matematikai bizonyítástól…)

3.4. ábra 
A kisebb szemcsenagyság összességében nagyobb – ragasztandó – 
felületet eredményez, mint a nagyobb.
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A vakolatok szemcsenagysága általában 1,5-3 mm 
között változik (akad 0,5, 1, de akár 6 mm-es is) – ezek-
ből visznek fel egy vagy több réteget. (Mint arról esett 
szó, a vékonyvakolatok néhány milliméter szemcse-
nagyságban, egy rétegben kerülnek fel a felületre.)

Nagyobb környezeti szennyezésnek kitett helyen 

kisebb szemcsenagyságú vakolatot válasszunk. (Az 
egyenletesebb felületen kevésbé tapadnak meg a 
szennyeződések.) Ha ezt mégsem szeretnénk, akkor 
bevonhatjuk a vakolatot egy vékony szilikonfesték-
réteggel, amely gátolja a por megtapadását és még 
moshatóvá is válik a felület.

3.1.4. Vakolatok – kötőanyagok szerint
A vakolatok közötti eligazodás nem lehetséges anél-

kül, hogy legalább átfogó képpel ne rendelkeznénk a 
kötőanyagokról – ezek határozzák ugyanis meg a ter-
mék főbb tulajdonságait, minőségét és árát, de meg-
szabják a bedolgozás mikéntjét is. Különösen igaz ez a 
fedővakolatokra. Visszautalva a már korábban elmon-
dottakra (38. oldal), nézzük meg, hogy melyek a vako-
latoknál alkalmazott leggyakoribb kötőanyagok:
● a mészhidrát, porrá oltott égetett mész;
● hidraulikus kötőanyagok (legtipikusabban a cement);
● a műanyag bázisú kötőanyagok (ezeken belül mű-

gyantás és szilikon típusok);
● egyéb ásványi jellegű kötőanyagok (kálivízüveg – 

ezek a szilikát típusok).
A mész mibenlétével és hatásmechanizmu-
sával már a mészhomok falazóanyagoknál 
megismerkedtünk (2.3.4.2. fejezet).

Mész kötőanyaggal készülnek az úgyneve-
zett mészhabarcsok. Az említett helyen volt 
szó arról is, hogy a mész levegőn szilárduló 

anyag, ún. nem hidraulikus anyag. A megszilárdult 
anyagot a víz képes oldani, így az időjárás viszontag-
ságainak kitett mészvakolat kötései egy idő után „el-
fáradnak”, az anyag porladni kezd. Ezzel szemben 
ez a legolcsóbb vakolatfajta, ezen kívül a mész, mint 
kötőanyag biztosítja a szemcsék legkönnyebb „gör-
dülékenységét” – azaz az ilyen habarcsok a legjobban 
terülők, a legkönnyebben bedolgozhatók. (A régi vá-
lyogházak burkolását még ennyire sem bonyolították 
túl: egészen egyszerűen sározás után bemeszelték 
őket, ami a színképzésen túl fertőtlenítő funkcióval 
bírt egy alapvetően mezőgazdasági környezetben. De 
ezt bizony minden évben meg kellett ismételni…)

Mészvako-
latok

A nagyobb összfelület nagyobb ragasztási igényt je-
lent (hiszen a ragasztónak a felületet kell betakarnia), 
így a kisebb szemcsenagyságú anyagokba több kötő-

anyagot kell belerakni.
És mivel a kötőanyag nagyságrenddel drágább, mint 

az adalékanyag (a speciális adalékszerektől eltekintve 
alapvetően ez határozza meg a vakolat árát), ezért a 
kisebb szemcséjű vakolatoknak elvileg drágábbnak 
kellene lenniük. (A valóságban általában nem azok – 
a különböző szemcsenagyságok között nem tesznek 
árkülönbséget a gyártók.)

Mint mindennek, ennek a gondolatmenetnek is meg-

van a fonákja. A finomabb szemcséjű vakolatokból 
egyrészt vékonyabb vakolat hordható fel – ez keve-
sebb m3 anyag felhasználását jelentheti. (Megint csak 
nem nehéz elképzelni, hogy a vakolat rétegvastagsá-
gának alsó határa a benne levő (legnagyobb) szemcse 
átmérője.) 

Másrészről a durva szemcséjű vakolatból nem hoz-

ható létre finom felületi struktúra (igaz ez nem is ok-
vetlenül szükséges, mint majd a különböző felületek 
bemutatásánál arról szó lesz), festeni pedig – éppen a 
durva felület miatt – végképp csak gletteléses előké-
szítéssel lehet.

3.5. ábra 
Egy 2, illetve egy 1 milliméteres 
szemcsenagyságú vakolat képe.

!
!

!

Ezen a ponton érdemes felhívni a figyelmet, hogy a 

„mész” fogalmát mi is kicsit pongyolán használtuk 

az előzőekben, valójában mészhidrát lenne a helyes 

szóhasználat. Utalunk a mész 2.120. ábrán bemutatott 

körforgására.

!
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Cementva-
kolatok

Szintén megismerkedtünk már korábban 
a cementtel (38. oldal).

A cement kötőanyaggal készülő habarcsok 
(és vakolatok) a cementhabarcsok. Mészha-
barcs és cementhabarcs közötti átmenetet 

jelent a javított mészhabarcs, melynél a mészhez - a 
szilárdságának növelésére - cementet is kevernek.

A cement nagy előnye, hogy úgynevezett hidraulikus 
kötőanyag, azaz víz jelenlétében is képes megkötni.

Minél több cementet tartalmaz a habarcs, annál na-
gyobb lesz a szilárdsága és a kopásállósága.

A cementhabarcsok legnagyobb hátránya, hogy 
meglehetősen ridegek. Márpedig egy épület burkola-

ta az egyik legnagyobb hőigénybevételnek kitett fe-
lület. Gondoljunk bele, hogy a felszín egy meleg nyári 
napon akár 50oC-ra is felmelegedhet, majd éjszaka 
akár 15oC-ra is visszahűlhet. (Arról nem is beszélve, 
hogy egy hirtelen nyári zápor a felhevült homlokzatot 
sokkszerűen tudja 15-20 oC-ra lehűteni!) 

Az ebből eredő hőtágulásokat és zsugorodásokat a 
vakolatnak folyamatosan le kell tudnia követni. Ehhez 
megfelelő rugalmasság szükséges.

Éppen ezért a ma kapható szárazvakolatok többsé-
ge a két kötőanyag „ötvözetét” tartalmazza: mészce-

mentes vakolat (másképpen javított száraz mészha-
barcs).

A rugalmasság annál markánsabb követel-
mény, minél vékonyabb a vakolat, és külö-
nösen nagy hangsúlyt kap a korábban már 
megismert homlokzati hőszigetelő rendsze-
reknél (THR).

Minél nagyobb tömegű a falazat, annál nagyobb 
hőtehetetlenséggel rendelkezik (azaz hőmérséklete 
csak lassan változik), így a rákerülő vakolatnak sem 
kell ugrásszerű hőfok-változásokat elviselnie. (To-
vább javít a helyzeten, ha maga a vakolat is vasta-
gabb, nagyobb tömegű.) 
A homlokzati hőszigetelő rendszerek esetében azon-

ban a vékony vakolatot egy markáns hőszigetelés vá-
lasztja el a falazattól (2.95. ábra). Ilyenkor lényegében 
ennek a milliméteres rétegnek kell megbirkóznia a 
hőingadozásokból adódó kihívásokkal. Ehhez magas 
kötőanyag-tartalomra, különleges kötőanyagokra és 
receptúrákra van szükség – ezekről nemsokára lesz 
szó. (És ne feledjük, hogy éppen emiatt a kihívás miatt 
képezi a rendszer részét a felületerősítő üvegháló is!)

A meszes és cementes kötőanyagú vakolatok 
(ragasztók, habarcsok) alapvető segédeszköze 
a víz. (Ezt kell a zsákokban forgalmazott porhoz 
a helyszínen felhasználáskor hozzákeverni.)
Eddig csak arról beszéltünk, hogy a kötő-

anyagnak a töltőanyag részecskéit kell össze-
ragasztania – felhasználáskor azonban arról is gon-
doskodnia kell, hogy a létrejövő vakolat (habarcs) 
hozzátapadjon a falazóanyaghoz is. (Szemléltetésnek 
tökéletesen megfelel a ragasztóknál bemutatott pél-
da: 2.96. ábra!)

Ebben a (kémiai) folyamatban a víz valamiféle „ka-
talizátor” szerepet játszik. Száraz állapotban például 
egy javított mészhabarcs vagy egy cementhabarcs 
szemcséi nem kapcsolódnak egymáshoz – ha kezünk-
be vesszük, akkor az anyag porlik.
Ha viszont vizet adunk hozzá, akkor létrejön az „ösz-

szeragadás” (a víz segíti a felületen való megtapa-
dást, „aktivizálja” a kötőanyagot). Az anyag ekkor 
kenhető masszává válik, amely azonban még nem 
rendelkezik szilárdsággal. Ehhez a vizet ki kell von-
ni a szerkezetből. Ezért írtuk azt, hogy a víz „kata-
lizátor”: segíti a folyamatot, de aztán nem marad a 
szerkezet része. (Speciális kémiai folyamatok is le-
zajlanak, de ezek ismerete már egy egyetemi kurzus 
részét képezné…)
Ez a kivonás azonban nem történhet túl gyorsan, 

mert a víz jelenlétében történő összetapadási folya-
mathoz időre van szükség. Ha a víz túl gyorsan tűnik 
el, akkor a folyamat nem teljesedik ki – a habarcs, a 
vakolat megrepedezik (erre mondják, hogy megég).
Mindenképpen érdemes tisztában lenni azzal, hogy 

a vakolatokhoz sokkal több vizet adunk, mint ameny-
nyi a kötéshez szükséges lenne – a víz nagy része a 
kenhetőséget javítja! (Éppen ezt a fölös vizet kell az-
tán kiszárítani!). Nagyságrendileg 10 liter vízből mind-
össze maximum 0,5 liter szolgál a kötés céljára. Nem 
véletlen, hogy ha egy cementes zsák egy kis helyen 
kiszakad, vagy akár csak tartósan nyirkos környezet-
ben van, akkor egy idő után a cement „beköt”: mini-
mális nedvesség is elég volt a kötési folyamat beindí-
tásához, majd a szilárduláshoz.

Rugal-
masság

A víz
szerepe

Éppen ezt a megnövelt és tartós rugal-
masságot nyújtják a mesterséges, műanyag 
alapú kötőanyagok.

A leghagyományosabb műgyantás kötésű vakolatok 
főként akril-gyantát tartalmaznak.

A főleg fenyőfélék által termelt ragacsos gyantát mindenki jól ismeri – és az emberiség nagyon régóta 

használja is. (Bár a ragacsosság szőrtelenítésre használata valószínűleg csak a legújabb korok terméke…)  

A műgyanta ennek a gyantának mesterségesen előállított változata – hasonló tulajdonságokkal. (A mű-

anyagokról részletesebben majd a nyílászáróknál szólunk.)

A műgyanta is amorf felépítésű és vízben oldhatatlan anyag (csak egyes szerves oldószerekkel oldható), 

igen gyakori kötőanyag az építőiparban: például a lakkok legjellemzőbb filmképzője.

A (készre kevert) vödrös vakolatok a legtöbbször vizes műgyanta diszperziós termékek. Ez azt jelenti, hogy vizes 

közegben általában 45-55% folyékony fázisú műgyanta található finom eloszlásban (ezt a finom eloszlást nevezik 

A 
gyanta

Mu”  gyan-
tás kötésu”    

vakolatok
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Apró szépséghibájuk, hogy ezek a mesterséges kö-
tőanyagok lényegesen drágábbak a hagyományosnak 
mondható társaiknál, így egy azokhoz hasonló, több 
centiméteres vastagságban felvitt vakolat „aranyárban” 
lenne hozzáférhető. (És mellesleg műszakilag sem lenne 

jó megoldás: a külső felület gyors száradását követően a 
belső réteg nem tudna megfelelően megkötni.) 

Ezért ezeket a kötőanyagokat főként vékonyvakola-

tokban használják (az anyag rugalmassága miatt a vé-
konyság nem jelent már problémát).

A vékonyvakolatok ára jóval felülmúlja a hagyományos 
vakolatokét, viszont ezekből lényegesen kevesebb 
elegendő ugyanarra a célra! Egy 200 m2-es házra 3 cm-
es vastagságú normál habarcsból mintegy 6.000 liter 
szükséges, ugyanez a 2mm-es vékonyvakolat esetén 
mindössze 400 liter! (Ebből jónéhány járulékos előny 
származik: kisebb bányászati terhelés, kisebb tárolási- 
és szállítási költségek, gyorsabb felhordhatóság.)
A vékonyvakolatoknak két „hátránya” van – mindket-

tő a „vékonyságukból” ered.
Egyik, hogy nem alkalmasak a falazás egyenetlensé-

geinek eltüntetésére (hiszen hiányzik az ehhez szüksé-
ges vastagság). Ezért a vékonyvakolatokat leginkább 
az egyenes felületekkel rendelkező szigetelésekre 

hordják fel – a többrétegű falszerkezetek legkülső 
burkolati rétegeként (A THR-ekről már volt szó a 2.3.3. 
fejezetben).
A másik, hogy a legtöbb szín (a világosabb színárnya-

latok) fedőhatása nem elegendő a falazat színének 
és struktúrájának elrejtéséhez, így ezekhez minden-
képpen szükséges lehet alapozó használata. (Létezik 
olyan álláspont, miszerint az alapozó a fedőszín eny-
hébb árnyalatából készüljön, de létezik olyan is, amely 
szerint mindig fehér alapozót érdemes használni. Az 
utóbbi álláspont hívei azzal érvelnek, hogy ez sokkal 
jobban alkalmas a vakolási minőség ellenőrzésére: jól 
látszik, hogy a fedővakolat egyenletesen eltakarja-e 
az alapozót.)

A 
szilikonos 

vakolatok

A technikai fejlődés nem állt meg, és a vegyipar 
újabb és újabb fejlesztéseket produkált. Így je-
lentek meg később a még rugalmasabb (és még 
drágább…) szilikon kötőanyagok – ezek, rugal-
masságuk okán, még vékonyabbak lehetnek.

Valójában ez is műgyantás termék, de ennek 
kötőanyaga speciális szilikon-gyanta.

A szilikonos vakolatoknak van egy nagyon előnyös 

tulajdonságuk: kívülről befelé igen jó vízzáró képes-
séggel rendelkeznek, ugyanakkor belülről kifelé pedig 
igen jó páraáteresztők. (Ez részben vékonyságuknak 
is köszönhető: nyilvánvaló, hogy egy 3 cm-es javított 
mészvakolat nagyobb gát a pára számára, mint egy 
néhány mm-es vékonyvakolat.) 

Ez a vízzáró hatás ráadásul egy speciális öntisztuló 
képességgel is párosulni tud. 

Ma már minden komoly vakolat kívülről víztaszító, 

belülről páraáteresztő tulajdonsággal bír. 
Ezt az is elősegíti, hogy a vízmolekulák lényegesen 

nagyobbak, mint a páramolekulák. 
Ezen kívül a víz folyadék, ami a szél torlónyomását 

leszámítva nem gyakorol nyomást a falra, míg a pára 
légnemű, és a télen a belső és külső tér között kiala-
kuló - akár 1.000-1.500 Pa-os - nyomáskülönbség át-
préselheti a térelhatárolón azt.
További segítség, hogy az építési termékek (külön-

böző anyagokkal és eljárásokkal) hidrofobizálhatóak 
is, azaz mesterségesen víztaszítóvá alakíthatók. 
Újabb módszernek számít az a „nanotechnológiai” 

eljárás, amikor olyan nano méretű (nano = 10-9 – pl.: 
1 nanométer (nm) = 0,000001 mm ) pórusokat képez-

nek például a vakolóanyagokban, amelyek a vizet 
nem veszik fel, viszont a párát nagy szabadsággal 
átengedik. 
A víztaszítás vakolatok esetében éppolyan fon-

tos tulajdonság, mint az alacsony vízfelvétel, hi-
szen – mint a vakolatokkal szembeni követel-
ményeknél megfogalmaztuk – a homlokzatnak 
meg kell gátolnia, hogy a külső nedvesség a fal-
szerkezetbe jusson, és ott a fagyás-kiolvadás kö-
vetkeztében mállasztani, repeszteni kezdje azt. 
A víztaszítás nem egyenlő a teljes vízzárással. Ez utób-
bira – a lábazat kivételével – nincs is szükség, hiszen a 
homlokzat alapvetően csak csapóeső formájában kap 
nedvességet. (Csapóesőnek a függőleges felületeket 
esőpermet formájában áztató nedvességet nevezik – 

diszperziónak). Mivel a műgyanta vízben nem oldható, így a két anyag nem elegyedik. Felhasználáskor a hordozóré-

tegként viselkedő víz lassan eltávozik (elpárolog), a műgyanta részecskék egyre közelebb kerülnek egymáshoz, míg 

végül összeérnek és egy egybefüggő bevonatot képeznek az alaprétegen. Ezt nevezik térhálósodási folyamatnak. 

Az ideális alapréteghez tapadáshoz (itt is) az szükséges, hogy a víz viszonylag lassan távozzon csak el és a műgyantá-

nak legyen ideje beágyazódnia a helyére az alapfelület apró pórusaiba. A műgyanták kötésénél a párolgás a fő elem, 

ennek ideális hőmérséklettartománya a +15 - +25oC. (A vakolatgyártók által többnyire megadott +5 és +30 oC közötti 

alkalmazhatósági tartomány „még megengedhető”, de a tapasztalatok szerint nem feltétlenül ideális.)

A létrejövő filmréteg porózus lesz, így jó lég- és páraáteresztő tulajdonsággal fog bírni.

Érdekesség, hogy az ilyen szerves kötőanyagú vakolatok színezésére nem por alakú pigmenteket, hanem 

színezőpasztákat használnak.

!
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A gond az, hogy a tartósan a felületen maradó porszemcsék, szennyeződések a vízben feloldódva 

szép lassan még egy víztaszító felület mögé is be tudnak szivárogni. Erősen (savasan) szennyezett 

környezetben, például nagyforgalmú utak mentén, ráadásul még kémiai reakciók is létrejöhetnek a 

felület és a szennyeződés között – ezután a por már nem lesz eltávolítható, a felület csak egy esetleges 

utánfestéssel lesz javítható.

A legegyszerűbb megoldás – bármilyen vakolat esetében – ha a homlokzatot időről-időre (például minden nyá-

ron, amikor úgyis locsolunk) mi magunk átmossuk, eltávolítva róla a porszemcséket.

Ne feledkezzünk meg ugyanakkor arról sem, hogy a csapóeső ellen lehet más, építészeti módszerekkel is véde-

kezni, ilyen lehet a megfelelő tájolás vagy például egy szélesebb ereszkinyúlás (1.59. ábra).

Egy ilyen megoldás viszont meg is kérdőjelezheti egy drága öntisztuló vakolat alkalmazását; gondoljunk bele, 

hogy az ereszkinyúlás alatt nem fog érvényesülni az öntisztulás, a homlokzat többi részén azonban igen…

A páraáteresztés fontosságáról szintén esett szó: 
….. oldal): belülről kifelé haladva egyre kisebb 
páraellenállású rétegeket kell alkalmazni – különösen 
igaz tehát ez a legkülső homlokzati rétegre. (Ha ebben 
a – télen leghidegebb – rétegben rekedne meg a belül-
ről kifelé tartó pára, akkor szinte biztosan megfagyna 
és szétrepesztené a szerkezetet.)

Végül egy jótanács: a pára és a víz ugyanannak az anyag-
nak két halmazállapota, két megjelenési formája, de a ket-
tő teljesen eltérő tulajdonságokkal bír és teljesen eltérő 
igénybevételt jelent az építőanyagokra (is)! Megfordítva: 
az építőanyagoktól is teljesen eltérő viselkedést várunk el 
a két megjelenési formával szemben. Ne keverjük tehát a 

vizet és a párát! (Néha szakemberek is megteszik.)

ez jelentősen különbözik attól, mintha egy szerkezet 
tartósan vízben állna. Ez utóbbira jó példa lehet a lá-
bazat, amelyet télen tartósan belephet a hó.) 
A víztaszítás, vagy vízlepergetés hatására a felületre 

érkező eső cseppekbe „rándul össze”, amelyek nagy 
része legördül a felületen. Egy kisebb rész beszivárog-
hat a felületbe, el is sötétítheti a vakolatot, de az eső el-
múltával nagyon gyorsan megtörténhet a kiszáradás. 

3.6. ábra 
A hagyományos vakolat felületén jól megtapadnak a porszem-
csék (bal felső kép) és a vízcseppek is (bal alsó ábra). Speciális 
vakolatokkal egy speciális mikroszerkezetű felület érhető el, 
amelyen kevesebb tapadási lehetőséghez jutnak a szennyező-
dések (jobb felső ábra). Ha az ilyen vakolatok még erősen hid-
rofób (víztaszító) felületet is kapnak, akkor a vízcseppek sem 
tapadnak meg rajtuk, azonnal legördülnek, magukkal ragadva 
az alig megtapadt szennyeződéseket – öntisztuló vakolat jött 
létre (jobb alsó ábra). Fontos: nem csak porszemcsék okozhat-
nak gondot, hanem az algák és gombák megtapadása is! (Ez fő-
ként a ház északi oldalán lehet veszélyes, valamint ha a falhoz 
közel növények helyezkednek el.)
Forrás: Sto Gmbh.

!

Az öntisztulás annyiban több az egyszerű 
víztaszításnál, hogy itt a speciális anyagszer-
kezet miatt a felületen cseppé „összerándu-
ló” eső magához vonzza a porszemcséket 

is, és együtt gördülnek le a felületen. (Az egyszerű víz-
zárás esetén a porszemcse a felületen marad.) Ezzel 
a tulajdonsággal a csapóeső mintegy „automatikus 
mosószerként” funkcionál.

A porszeny-

nyezo”  dés 

homlokzat-

károsítása 

Öntisztuló 

vakolatok

Szilikonos, víztaszító vakolat (vagy festék) alkal-
mazása célszerű lehet ott, ahol a felület szélár-

nyékban van és/vagy kevés napfénynek van kité-

ve. Ezeken a felületeken ugyanis fennáll annak a 

veszélye, hogy egy esetleges csapadék után a fal 
lassabban szárad ki, tartósan megmarad benne a 
nedvesség.!

!


