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1 Előzmények 

1.1 Kiváltó okok 

A Papnövelde utca 2 társasház tervezi az épület homlokzati 

felújítását. A tervezés során felmerült, az épületek 

vízszigetelési, épületdiagnosztikai vizsgálata, különös 

tekintettel, hogy az épület védelem alatt átt. 

1.2 Megbízás 

A fentiek miatt megbíztak az épület faldiagnosztikai. 

1.3 A szakértői vélemény készítésének módszere 

2019. február 12-én, március 11.-én és az örökségvédelmi 

bejelentés után április 01-én szakértői bejárásokat, vizsgálatokat 

tartottam, megtekintettem az épületeket. Először csak roncsolás 

mentes vizsgálatokat végeztem, indukciós nedvességmérővel. 

Megvizsgáltam a falak nedvességét és kijelöltem a későbbi 

elvégzett roncsolásos vizsgálatok helyeit. 

A harmadik szemle során megtörtént a mintavétel és további 

vizsgálatokat végeztem az épületen. A kivett mintákat légmentesen 

zárt csomagolásban laboratóriumba szállítottam. 

 

A megrendelő a felújítás műszaki alátámasztására és az 

örökségvédelmi követelmények kielégítésére kívánja felhasználni a 

diagnosztikai vizsgálatot. 

2 Helyszíni szemle 

A felkérés és az épületről kapott információk alapján részletes 

vizsgálatokat végeztem az épület homlokzatain. 

A helyszíni szemlék során, több helyen megvizsgáltam a falakat 

indukciós nedvességmérővel. A szemlék közel azonos 14-19 fokos 

hőmérsékletű, száraz időben zajlottak.  

Az első szemle során végzett nedvesség mérések és fotók alapján 

kijelöltem a roncsolásos (fúrásos), vagy feltárásos mintavételi 

helyeket. 

2.1 A vizsgált épület ismertetése 

Az vizsgált épületet három Veres Pálné, a Papnövelde és a Cukor 

utca határolja. Egy oldalán közös fala van a mellette lévő 

épülettel. Az épület klasszicista stílusú úgynevezett Ráth-házként 

ismert. 1841-ben Hild József tervei alapján készült el. Szerkezete 

hagyományos a belvárosi környezetre jellemző pince, földszint és 

kétemeletes. A Veres Pálné utcai oldal 1969-ben jelentős 

átalakítást szenvedett, amikor az ott működő patikát megszüntették 

és árkáddá alakították. Akkor a burkolati szintet a járdával 

azonosra tervezték. Jelenleg a korábbi árkád padlója, mely 2016 

környékén be lett zárva "üvegezve" mélyebben van, mint az új 2014 

után készült díszburkolat. 
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2.2 Károsodások, vizsgálatok 

A méréseket, vizsgálatokat indukciós nedvességmérővel (VOLTKRAFT 

MF 100) végeztem általában három-négy különböző magasságban (10; 

70-90; 180-190 tereptől, padlótól. 

A nedvességmérő kb.5-10 cm-es sugárban a falazat átlagos nedvesség 

értékét mutatja 0-100 közötti skálán. 

A falaknak alap esetben is van nedvességtartalmuk, légszáraz 

állapotban is minimum 22-28-as értéket mutat a műszer. Lényegében 

száraznak tekinthetők a falak 40-es értékig, a tapasztalat szerint 

ilyen esetben még a párazáró bevonat vagy a fagyás sem okoz 

maradandó elváltozást. 40 és 65 közötti értékek esetén a fal 

nedves, de nem minden esetben jár ez látható elváltozással. 

Megfelelő felületkezelés, valamint az ok megszüntetése vagy 

hatásának csökkentése után viszonylag rövid időn belül megfelelően 

szárazzá tehetők a falak. 

65 és 85 közötti értékek esetén jelentős a nedvességtartalom vagy 

a sótartalom. Komoly károk is keletkeznek. A nedvesség bejutásának 

megszüntetése, csökkentése, a sók passziválása elengedhetetlen és 

csak jó minőségű felületkezeléssel együtt normalizálható az 

állapot megfelelő időre. 85-nél nagyobb értékek esetén szinte 

biztos, hogy igen jelentős a sótartalom mely hozzájárul a károkhoz 

vagy folyamatos jelentős vízbehatolás is van. 

A különböző magasságú mérések általában nem lentről felfelé 

haladva csökkentek, hanem bizonyos magasságban a műszer nagyobb 

érétket mutatott, majd újra csökkenő számok jelentek meg. A mérési 

eredmények 50 és 85 közöttiek voltak. 

3 Fotók 

3.1 Régi felvételek és a 2005-ös lábazati javítás 

  

Cukor és Papnövelde sarok a lábazatkészítés előtt és alatt 



Épület, faldiagnosztika Budapest, Papnövelde utca 2. 

Összeállította: Kürtös Zoltán 

 

 

 

-5- 

  

A lábazatjavítás, még nincs meg a díszburkolat 

  

        Új lábazat, még nincs díszburkolat 

 
Elkészült díszburkolat, a fal állapota kicsit rosszabb 

3.2 Képek a szemle idején 

  

Lényegesen rosszabb állapotok 
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3.3 Képek 2019. októberben 
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4 Labor vizsgálatok 

A kivett roncsolásos mintákat laboratóriumba szállítottam és ott 

meghatározták a nedvességüket és összes só tartalmat. Ezen értékek 

mind a szigetelési és felületképzési munkálatok szempontjából 

fontos kiinduló, meghatározó adatok. 

4.1 Mintavételi helyek: 

 
A korábbi, nem lezárt árkádos alaprajz állt rendelkezésre 
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Mintavételi táblázat 

Papnövelde u. 2. mintavétel összesítő táblázat

Minta jele mitavétel helye mintavétel mélység (cm) vakolatvastagság (cm)

A1/1 Veres Pálné u. 0,6 0-5

A2/1 Veres Pálné u. 1,2 0-5

B1/1 Veres Pálné u. 0,6 0-5 5,5

B1/2 Veres Pálné u. 0,6 25-35

B2/1 Veres Pálné u. 1,45 0-5

B2/2 Veres Pálné u. 1,45 25-35

C1/1 Papnövelde u. 0,6 0,5 9

C1/2 Papnövelde u. 0,6 25-35

C2/1 Papnövelde u. 1,7 0-5

C2/2 Papnövelde u. 1,7 25-35
D1/1 Cukor u. 0,6 0-5 1,5

D2/1 Cukor u. 1,6 0-5

E1/1 Cukor u. 0,6 0-5 2,5

E1/2 Cukor u. 0,6 25-35

E2/1 Cukor u. 1,45 0-5

E2/2 Cukor u. 1,45 25-35

V/1 Cukor u. 0,6 VÉSETT MINTA

V/2 Cukor u. 0,6 ablak alat t VÉSETT MINTA

F1/1 Cukor u. 0,6 0-5 5

F2/1 Cukor u. 1,35 0-5 5

D1/1 Mintavétel során a fúrószáron "szalámi" volt a minta

mintavétel magassága 
(járdához képest m)

 
 

4.2 A laboratóriumi eredmények 

 
 

Az épület falaiban több helyen jelentős nedvességtartalom volt 

mérhető. A vízoldható sótartalom is egyes helyeken jelentős, de 

nagy szórás van benne. 

5 Értékelés 

Az értékelés az alábbi táblázat alapján történik. 
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Sótartalom szempontjából: 

 

SÓSZENNYEZETTSÉGI FOKOZAT  

alig sószennyezett < 0,1 tömeg% 

kissé sószennyezett 0,1-0,5 tömeg% 

közepesen sószennyezett 0,5-1,5 tömeg% 

Erősen sószennyezett 1,5-2,5 tömeg% 

 

Az épület falai a nedvességgel terhelt részeken a mérések alapján 

zömében a kissé, míg egyes helyeken a közepesen sószennyezett 

kategóriába sorolhatók. 

 

Nedvesség tartalom szempontjából: 

 

NEDVESSÉG FOKOZATOK TELÍTETTSÉG 

Légszáraz < 20% 

kissé nedves 20-40% 

közepesen nedves 40-60%  

erősen nedves 60-80%  

Vizes >80% feletti 
A nedvesség szempontjából a homlokzati falak a Veres Pálné utcai 

oldalon a kissé, a Papnövelde oldalon a közepesen, míg a Cukor 

utcai oldalon az erősen nedves kategóriába sorolhatók. 

 

A mérések és látott állapotok, alapján megállapítható, hogy az 

épület falai szigetelés és felületi védelem szempontjából nem 

megfelelőek. 

6 Megállapítások, javaslatok 

6.1 A javaslat főbb szempontjai. azt meghatározó tényezők 

A homlokzatok károsodását a korábbi nem szakszerű lábazati 

megoldás és a díszburkolat készítése jelentős mértékben károsan 

befolyásolta. Az utóbbi év során is láthatóan romlott az épület 

homlokzatainak állapota. A sóval terhelt falak felülete tovább 

romlott, a károsodási foltok kissé magasabban is láthatók. 

A Papnövelde és Cukor utca sarkán lévő esővíz levezetés és 

elektromos szerelvény különösen károsan befolyásolta a környezete 

állapotát. 

A szakvélemény érdemben a pincével nem foglalkozott. A pince 

állapota azonban befolyással van az épület homlokzati és egyéb 

falaira. A megoldás szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni 

a belső tereket és a pincét sem. Mivel a pince szellőzése jónak 

mondható, ezt a továbbiakban is figyelembe kell venni. A pincei 

ablakok helyzetét, magasságát javítani kell. A korábbi fotókon úgy 

látszik, (bár a minőségük rossz) vagy jóval kisebbek (Veres Pálné 

utca), vagy némileg magasabban helyezkednek el. Az hogy a 

díszburkolat szintje az árkádos részen magasabb, mint a belső 

padló arra enged következtetni az előzőekkel együtt, hogy a 
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megváltozott terepszint magasabb lett némileg, ami rontott a ház 

állapotán. A javításkor ezt a megváltozott állapotot is figyelembe 

kell venni. 

A felújítás során a falazat szigeteltségére nagy figyelmet kell 

fordítani a felületképzések és funkció függvényében. A 

vakolatokat, párkányokat a homlokzatokon helyre kell állítani, és 

azokat a városi szennyeződés ellen kellő védelemmel kell ellátni. 

6.2 Vízszintes vízzár szükségessége, kialakítása 

Az épület tetőtér beépítése miatt mindenképen szükséges egy 

statikai szakvélemény nem csak a szigetelés, hanem az esetlege fal 

és alapozás megerősítés miatt is. Annak megléte esetén elkerülhető 

a szigetelések nem megfelelő megválasztása statikai szempontból, 

illetve kialakításuk úgy készülhet, hogy összhangba kerülhet az 

épület megerősítés és a szigetelés. 

6.2.1 A különféle szigetelési megoldások 

Szigetelési szempontból szóba jöhetnek a különféle falátvágások, 

aktív elektromos eljárások és a vegyi szigetelések. 

Az aktív elektromos eljárás sérülékeny, folyamatos karbantartást 

igényel. A rendszertől függően igaz, hogy jelentős sótalanítás is 

elérhető vele, de problémás a felületek rendbetétele, és elhúzódó, 

lassú a hatása a szárításkor. 

Későbbi bármilyen munka (vakolat csere, fúrás, stb.), vagy 

áramkimaradás (tulajdonos váltás, stb.) megsérti, üzemképtelenné 

teszi a rendszert. 

A falátvágás, lemez besajtolás a szigetelés, vízzár szempontjából 

általában jó megoldás. Azonban épületek, de főleg a műemléki 

épület eredeti szerkezetétől idegen, statikai problémákat okoz. A 

szigetelt falszakasz alatti rész nedvesség tartalma nem jól 

tervezett kialakítás esetén jelentősen megnőhet.  

Ez különösen eltérő külső és belső szintek, vagy lejtős terep 

esetén jelent különös problémát. 

A szigetelés készítése során a fal mind a két oldalán munkálatok 

folynak és csak olyan esetben kivitelezhető, ha a mind a két 

oldalhoz hozzá lehet férni. Célszerű egy ütemben készíteni. 

A vegyi falszigetelés a kiválasztott anyagtól függően, de 

alapjában rokon az épület eredeti szerkezetével, anyagaival. 

Különféle dőlésszögben alakítható ki, igazítható a külső és belső 

szintekhez, nem okoz gondot a lejtős terep sem. Szükség szerint 

belülről vagy akár kívülről is készíthető. 

A kialakuló szigetelt, tömbszerű faltesthez jól csatlakoztatható 

más szigetelés is. Elkészítése akár több ütemben is történhet. 

6.2.2 Javasolt rendszerek 

Az adott épület esetében a vízszintes vízzárat a fent említésre 

került szigetelési megoldások közül az vegyi injektált vagy 

esetleg a Hio falátvágásos rendszerével lehet kialakítani. 
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6.2.2.1 Hio eljárás, előnye hátránya 

Előnye a Hio eljárásnak, hogy a szigetelés síkjában tökéletes 

vízzárat lehet kialakítani.  

Hátránya a technikából adódó, hogy szakaszosan nem kivitelezhető, 

illetve plusz nehézségekkel jár. A fal mind a két oldalát 

egyszerre érinti. A munkálatok során egy ütemben kell a falak mind 

a két oldalát elkészíteni, jelentős bontással, porral jár. Igy a 

munkát nem lehet külső és belső ütemre sem műszakilag, sem 

pénzügyileg bontani. 

A Hio eljárás esetén a szomszédos épület felöli fal nem vagy más 

módszerrel szigetelhető.  

6.2.2.2 A vegyi injektálás előnye, hátránya 

A vegyi fúrt injektálás a dőlésszög változtatásával a fal két 

oldalán lévő szintekhez igazítható. A javasolt anyag és rendszer a 

KIESOL anyagra épül. Ellenőrzött kivitelezés esetén a 

rendelkezésre álló tapasztalatok alapján Német országban több mint 

50 éves pozitív tapasztalat, Magyar országon 1984 óta szintén 

pozitív tapasztalat áll rendelkezésre. Kellő védelmet ad valamint 

megfelelő módon szilárdítja is a fal szerkezetét. Belső oldali 

injektálás esetén a ferde furatok lefelé a burkolati sík alá 

futhatnak, így kellő lábazati védelem alakítható ki. 

Külön kezelhető a fal két oldala, a munkálatok időben akár 1-2 

évre is eltolhatók. Jelen épület esetén, ha csak a homlokzati 

munkálatok készülnek az egyes faltestek esetén eltérő 

dőlésszögeket és nagy valószínűséggel legalább két soros 

injektálást kell kialakítani. Így az injektálás és lábazati 

szigetelés együttesen kellő védelmet ad. 
 

A furatok 12 cm távolságra legyenek. A kisnyomású injektálás 

erősen hidrofób, kovásító vegyi anyaggal, KIESOL készülhet, mely 

injektáló anyag főbb tulajdonságai. A Kiesol folyékony, víztaszító 

kovasav vegyületekből álló kombinált készítmény. Erősen víztaszító 

és kapilláris szűkítő hatású. Tartós védelmet biztosít a 

kapillárisan felszívódó nedvesség ellen. Járulékos, tulajdonsága, 

hogy a kovasavas kezelés megszilárdítja a falazatot és növeli a 

vegyszerálló képességet. 

Megakadályozza a kapilláris vízfelvételt a WTA irányelvek szerint, 

és alkalmazható 95%-os átnedvesedés esetén is kisnyomású 

injektálásnál. 
 

Bár a szakvéleményt csak a homlokzat felújításával kapcsolatban 

kérték, nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet az előbbiekben 

leírtakra célszerű 1-2 éven belül a teljes szigetelést elkészíteni 

a falak teljes keresztmetszetében. Mind a két szigetelési esetben 

a homlokzati falakba becsatlakozó falak esetében is célszerűen el 

kell végezni a teljes és garantálható védelem érdekében a 

szigetelést. A becsatlakozó falak leválasztása, függőleges 

vízzárral (injektálással) segíthet a szakaszolt megoldás esetén. 

Ennek hiányában, egyoldalú szigetelés esetén nem garantálható a 

szigetelés teljessége. 
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A pince, valamint a boltozat feletti feltöltés a homlokzat 

megfelelő védelme esetén (bár a pincei ablakok átalakítása javít) 

kedvezőtlenebb állapotba kerül. Ezek védelme érdekében további 

intézkedések szükségesek, mint a pincei falak fugáinak megfelelő 

sótároló lélegző cseréje, a boltozat homlokzat felöli feltárása és 

a fal belső oldali szigetelése a tereptől a boltvállig. 

6.3 Homlokzatok kialakítása 

6.3.1 Vakolt felületek: 

A homlokzatokat át kell vizsgálni különösen a leázások miatt. A 

vakolatokat szükség szerint cserélni kell. A jelenlegi elöregedett 

rétegeket el kell távolítani. A falak felületi védelme érdekében 

javasolt a vízlepergető tulajdonságú matt szilikon festék, pl. 

Color LA vagy lazúros festés, mely az adott épület eredeti 

felületi struktúrájához jobban illik. 

A falátvágásos vagy fúrt injektált szigeteléssel együtt 

kialakított lábazati szigetelés kialakítása után lehet a 

vakolatokat elkészíteni. 
 

A vakolatcserét a károsodás és a felületi struktúra miatt a 

nyílások közötti kis dísztagozatig (boltváll) javaslom cserélni. A 

károsodás felett legalább 60 cm-ig az alábbi rétegrend javasolt a 

sóterhelés alapján. 

Ajánlott rendszer: 

 
Részletes kialakítás. 

 Előkészítés felület megtisztítása 

 Fugák kikaparása 

 A fugák kitöltése kb. 1 cm-nek megfelelő mennyiségű Mischöl 

adalékos cementhabarccsal vagy, Pl. szintén Mischöl adalékkal 

habosított LB Knauf 501-es vakolattal. 

 Alapozás, foltszerű tapadóhíd SP Prep durva szemcsés habarcs 

 Ha szükséges a vastagság miatt további felületkiegyenlítés 

történhet Mischöl adalékos cementhabarccsal vagy, Pl. szintén 

Mischöl adalékkal habosított LB Knauf 501-es vakolattal. 

 Az így előkészített felületre minimum 1,5 cm SP Levell WTA 

sótároló alapvakolat kerül. 

 Minimum 1,5 cm SP TOP White fedővakolat kerül. 
 

A felületi struktúra (vasalt, sima felület) SP TOP Q2 filces 

vakolattal 3-5 mm-ben kialakítható. 
 

A károsodási zóna feletti biztonsági zónában a fenti rétegrendből 

az alábbirétegeket kell használni: 

 A fugák kitöltése kb. 1 cm-nek megfelelő mennyiségű Mischöl 

adalékos cementhabarccsal vagy, Pl. szintén Mischöl adalékkal 

habosított LB Knauf 501-es vakolattal. 
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 A kellő vastagság kialakítására Mischöl adalékos 

cementhabarcs vagy, Pl. szintén Mischöl adalékkal habosított 

LB Knauf 501-es vakolat használható. 

 Az így előkészített felületre kb. 0,5 1 cm SP TOP White 

fedővakolat kerül. 
 

A felületi struktúra (vasalt, sima felület) SP TOP Q2 filces 

vakolattal 3-5 mm-ben kialakítható. 

6.4 Belső vakolatok 

Vakolt felületek: 

A belső oldalon, a földszinten az érintett falaknál padló felett 

legalább 80 cm magasan vakolatot kell cserélni még ott is, ahol 

károsodás nem látszik, de készül vízszintes vízzár. 
 

A sóterhelés alapján javasolt rétegrend: 

Előkészítés: 

Felület megtisztítása 

Fugák kikaparása 

nedvességre érzékeny anyagok, facsomag gipsz eltávolítása. 

 
 

A felületi struktúra (vasalt, sima, tagozott felület) SP TOP Q2 

filces vakolattal 3-5 mm-ben kialakíthatók. 

6.5 Lábazat kialakítása 

A vízszintes vízzár elkészültével együtt, a lábazatot célszerű 

működő, átszellőztetett megoldással készíteni a teljes felületen 

vakolható drénlemezzel, át és kiszellőztetve. A drénlemez mögött 

minden esetben el kell készíteni a cementiszap lábazati 

szigetelést legalább 0,3 méter magasságban pl. WP Sulfatex 

anyaggal, illetve a falátvágás esetén a biztonságos kapcsolat 

miatt MB 2K szigeteléssel. 

6.6 Homlokzati vakolt felületek védelme 

A homlokzaton a kellő védelem miatt Color LA, matt víz és szenny 

lepergető festék javasolt esetleg lazúros kivitelben. 
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