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Mi az hogy homlokzati tűzterjedés? - Követelmények
A 2020. január 22-tól módosult, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
(OTSZ 5.1) szerint:
“4.§ 59. homlokzati tűzterjedési határérték: a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől
számított, a tűznek a homlokzati építményszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig
eltelt idő”

Ez nem keverendő össze a “homlokzati tűzterjedés elleni gát”, illetve a “tűzvédelmi célú homlokzati sáv”
fogalmával:
“4§.175. tűzterjedés elleni gát: födémhez, falhoz csatlakozó vagy tetőn kialakított, a tűznek az építményszintek, a
tűzszakaszok, a tetőmezők, továbbá a szomszédos épületek közötti átterjedését alakjával, méreteivel, tűzállósági
teljesítményével és tűzterjedés elleni adottságaival korlátozó, megakadályozó tűzgátló építményszerkezet
“4.§ 209. tűzvédelmi célú homlokzati sáv: a külső térelhatároló falon alkalmazott burkolati, bevonati, valamint vakolt
hőszigetelő rendszer B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelését megszakító és kiváltó, a tűz terjedését korlátozó sáv.”

Ez általában A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyag lehet.

Mindhárom elem a homlokzati tűzterjedés elleni védelem része.
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Mi az hogy homlokzati tűzterjedés? - Követelmények
“9. Homlokzati tűzterjedés elleni védelem további követelményei
24. § (1) A homlokzati tűzterjedés elleni védelem magába foglalja
a) a külső térelhatároló fal, a hőszigetelő anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő
rendszerének tűzvédelmi osztályára, valamint megszakítására előírt követelmények teljesítését,
b)légréses fal kialakítása esetén a légrésen belüli tűzterjedés megakadályozását,
c) a szintek között az épület külső térelhatároló falán, homlokzatán bekövetkező tűzterjedés
korlátozását, az e rendelet által előírt homlokzati tűzterjedési határérték teljesítését.
26. § (1) Homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van
a) a nyílásos külső térelhatároló falszerkezettel szemben,
b) a B-E tűzvédelmi osztályú külső térelhatároló falszerkezettel szemben,
c) a légrés nélkül rögzített, szerelt B-D tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, vakolt hőszigetelő rendszerek, valamint a légréses A1-D
tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, vakolt hőszigetelő rendszerek alkalmazása esetén az érintett külső térelhatároló falszerkezettel
szemben.
(2) A homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálattal igazolt biztosítása helyettesíthető
a) a homlokzati tűzterjedési gátnak megfelelő homlokzatkialakítással,
b) a beépített tűzterjedésgátló berendezés vagy a homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény időtartamával megegyező
időtartamig tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, a homlokzati tűzterjedés elleni gát geometriai és tűzvédelmi osztály
követelményének megfelelő külső térelhatároló fal létesítésével.
(3) A külső térelhatároló falra vonatkozó homlokzati tűzterjedési határérték követelménye az épület teljes magasságában a vonatkozó
műszaki követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan
a) földszint és legfeljebb 2 további építményszint esetén 15 perc,
b) földszint és legalább 3, legfeljebb 4 további építményszint esetén 30 perc,
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c) földszint és 4-nél több további építményszint esetén 45 perc.

Mi az hogy homlokzati tűzterjedés? – Megoldási lehetőségek
Milyen megoldási lehetőségek vannak a homlokzati tűzterjedési határérték igazolására?
Egyszerű válasz: mérnöki módszerek
-

Előírások szerinti vizsgálatok (MSZ 14800-6 szabvány)
Szakértők* igénybevétele (pl. 55/2013. (X. 2.) BM rendelet szerint)
Egységes irányelvek figyelembe vétele (TvMI 1.3)
OKF által elfogadott számítógépes modellek alkalmazása (???)

*Ki lehet szakértő:
- Tűzvédelmi tervező
- ÉMI
- Gyártó, szakcég

TvMI 1.3:2020.01.22 – Tűzterjedés elleni védelem (javasolt műszaki megoldások)
“4.2. Homlokzati tűzterjedés elleni védelem megoldásai
4.2.1. A homlokzati tűzterjedés elleni védelem megoldható
- építményszerkezettel, amelynek tűzállósági teljesítménye eléri vagy meghaladja az adott szintszámra előírt
homlokzati tűzterjedési határérték-követelményt…”
“4.2.3. Azonos tűzszakaszba tartozó szintek között a homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosítására alkalmas
megoldások:” …
“4.2.3.4. külső térelhatároló falként kialakított, B-D tűzvédelmi osztályú vagy a függőleges homlokzati tűzterjedés
elleni gát geometriai követelményének nem megfelelő nyílásos teherhordó fal, melynek a homlokzati tűzterjedési
határértékét az MSZ 14800-6 szabvány szerinti vizsgálattal igazolták,”
4.2.3.6. A1-A2 tűzvédelmi osztályú és a függőleges homlokzati tűzterjedés elleni gát geometriai követelményének
megfelelő nyílásos nem teherhordó külső térelhatároló fal (vázkitöltő fal, függesztett homlokzati fal), melynek
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tűzállósági határértéke eléri vagy meghaladja a homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény időtartamát,

Mi az hogy homlokzati tűzterjedés? – Tűzterjedés elleni védelem elemei
Tűzvédelmi célú homlokzati sáv

Tűzterjedési gát geometriai értéke

A homlokzati tűzterjedés követelmény mellett ezen elemeknek is teljesülnie kell.
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Homlokzati tűzterjedés vizsgálata az MSZ 14800-6 szerint.

- Építményszerkezetet vizsgál
(OTSZ is ezt írja elő)

1

- Az EI tűzállósági határértéktől eltérő
kritériumok:
1
2
3
4

2

3






Geometriai terjedés korlát
Nagyobb leeső elemek
Tűzterjedés külső nyílások között
Tűzterjedés födém és panel között

- Nyílások között min 1,30m távolság
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Homlokzati tűzterjedés – miért építményszerkezet
NMÉ melléklet – standard csomópont
Építési készlet alkotóelemei:
-

Szendvicspanel
HILTI tűzgáltó spray
Ásványgyapot hézagkitöltés
EJOT rögzítőelemek

Egyetlen DoP
A rendszer minősítése:
Th = 15 perc
és
Th = 30 perc
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KINGSPAN SZENDVICSPANEL TIPUSOK – A KÉSZLET ELEMEI

Falpanelek IPN és QuadCore hőszigeteléssel – MIN 100mm vastagságban

KS1000 AWP

KS600-900 AWP Flex

KS1000/1150 TL

KS1000/1150 NF

A tűzterjedési határérték
(Th) NMÉ alapján, DoPval építési készletre
igazolható

Falpanelek K-Roc hőszigeteléssel - MIN 100mm vastagságban
A tűzállósági
határérték (EI) DoPval építési termékre
igazolható

KS1000 FH/RH/LH

KS1150 FR/LR/RF/RB

KS1000 AF
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MI AZ AZ ÉPÍTÉSI KÉSZLET?

275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,

ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
DoP - egyetlen dokumentum, egyetlen gyártótól
Kingspan, aki az alkotóelemek minőségét ellenőrzi és garantálja
építési termék: a 305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék
teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék
teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja,
“Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének
feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt.”
NMÉ az ÉMI-től

305/2011/EU rendelet (CPR)

Homlokzati tűzterjedés – MSZ 14800-6 szerint

Építési készlet, nem csak a panel
„építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy
építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja
az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét;
„készlet”: egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként forgalomba hozott építési
termék, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni;
4 alkotóelem – 1 DoP

11

Homlokzati tűzterjedés – DoP építési készletre
A minősítés nem a panelre, hanem a
teljes építési készletre vonatkozik,
melyek alkotóelemiért a gyártó tartozik
felelősséggel.
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Homlokzati tűzterjedés – egyéb beépítési feltételek

Az ÉMI által készített Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) az elvégzett vizsgálatok alapján több kiterjesztett
beépítési feltételt is tartalmaz :
- Különböző tipusú, Kingspan által forgalmazott panelek is alkalmazhatók
- Álló és fekvő panelek beépítése is lehetséges
- 100-200mm közötti panelvastagság
- Különböző modulszélességű panelekre érvényes (KS600-KS1150)
- A acél-, illetve beton fogadószerkezet esetén meghatározott tipusú csavarok alkalmazhatók (EJOT)
- A nyílások peremén körben, IPN hőszigetelés esetén 2cm vastag ásványgyapot lezárás szükséges,
amely QuadCore® tipusú hőszigetelés esetén elhagyható
- Külön NMÉ készült a Kingspan Façade prémium homlokzati
rendszerekre:
- Karrier + DriDesign alumínium kazettás homlokzati rendszerre
- Designwall Evoluton sík homlokzati panel rendszerre
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MI VAN, HA MAGAM SZEDEM ÖSSZE AZ ALKOTÓELEMEKET?

275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,

ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

“Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy építési
termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési
helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki
dokumentációban az adott szakterület műszaki előirásai szerint igazolja.

-

Több gyártó – több DoP
Gyártói felelősség, garanciális igények több gyártó irányában
Az elemek együttes beépítését a tervező igazolja
A szakterület előírásai alapján szakértőt szükséges igénybe vennie
- Tűzvédelmi szakértőt (OKF jóváhagyással)
- ÉMI általi Szakintézeti Nyilatkozatot
- Gyártó által kiadott szakértői nyilatkozatot
- Számítógépes modellt
- Egyéb akkreditált intézet által készített szakvéleményt
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MIÉRT ELŐNYÖSEBB HABOS PANELEKET HASZNÁLNI?
- Hőtechnika:
Jelenlegi követelményeket 100mm habos vagy 175mm gyapotos panellel lehet teljesíteni
Kevesebb hőhíd és hőszigetelőképesség romlás
- Tűzvédelem:
Minek egy sokkal többet tudó gyapotos panelt beépíteni, ha a habos is biztonsággal nyújtja az elvárt
követelmény szintet.
- Statika:
A gyapotos panel a hőszigetelés szilárdsági tulajdonságai és a nagyobb önsúly miatt robosztusabb
szerkezetet, és viszonylagosan gyengébb teherbírás jelent.
- Tartósság:
az IPN és QuadCore® hab érzéketlen a nedvességre és akár 25-40 év gyártó garancia is érvényes rá.
- Építészet:
Eszétikus felület, elegáns megjelenés
- Kivitelezés:
Egyszerűbb beépítés, kevesebb hibázási lehetőség
- Üzemeltetés:
Hosszútávon energiatakarékos, kevés karbantartást igénylő épület
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Az előadás anyagát PDF formátumban az info@kingspan.hu e-mail címre küldött kérés alapján tudjuk elküldeni!

www.kingspan.hu
www.kingspan.com

Kingspan Kereskedelmi Kft.
2367 Újhartyán, Horka dűlő 1.
T: +36 29 573 400
F: +36 29 573 410
e: info@Kingspan.hu
w: www.kigspan.hu

