Mi is az a légtömörség?
Az épületek küls burka minél légtömörebb kell legyen - ez nem csak a
passzívházakra érvényes. Csak a burok légtömörségével lehet olyan építészeti
károkat elkerülni, melyek a leveg áramban szállított vízg zb l erednek. A huzatos
lakóhelyiségeket ma már a lakók egyébként sem fogadják el: Egy ténylegesen
légtömör építési mód jobb kényelemérzethez vezet. Ezért a jó légtömörség az
építészeti technika manapság általánosan érvényes szabályai szerint elvárt, és ez
így rendjén is van. Egy kényelmes passzívház esetében ez még inkább érvényes. A
légtömörséget nem szabad a h szigeteléssel összetéveszteni. Mindkét tulajdonság
fontos az épületburok számára, de mindkett t általában egymástól függetlenül kell
elérni:
•

Egy jól szigetel épít anyag nem feltétlenül légtömör: pl. egy kókusszövetszigetelésen, egy befújt cellulózszigetelésen vagy egy ásványgyapottáblán
problémamentesen "át lehet fújni a leveg t". Ezek az anyagok jó h szigetel k,
de nem légtömörek. Az egyedüli szigetel anyag, ami egyidej leg légtömörségi
rétegként is alkalmazható, az az üveghab.

•

Megfordítva: egy légtömör anyag nem feltétlenül jó h szigetel is egyben: pl.
az alumíniumlemez tökéletesen légtömör, de h szigetel hatása gyakorlatilag
nincsen

A nem elég légtömör szerkezeti elemeken keresztül meleg, nedves leveg áramolhat
belülr l kifelé. Ekkor a hideg szerkezeti elemeken jelent s párakicsapódás jöhet
létre. Az építészeti károk nagy részét ez okozza. Segíteni ezen gondos, légtömör
kivitelezéssel lehet. A légtömörség nem az energiatakarékos építészet hobbija,
hanem egy kötelez szükségszer ség, ha a szerkezeti elemek átnedvesedését el
akarjuk kerülni. A nem légtömör helyeken keresztül áramló leveg ugyanis nagyon
sok nedvességet juttat magába az épületszerkezetbe.

Légtömörségi koncepció:
Minden a külvilággal érintkez épületrésznél definiált kell legyen, hogy a
rétegrend mely eleme veszi át a légtömítés szerepét (pl. egy tet szerkezetnél az
OSB-lap, egy falazott falnál a bels vakolat, a pince és a földszint között a
betonfödém, stb.). Ezen légtömör rétegnek az elhelyezkedése piros vonallal kerül
berajzolásra az alap-, illetve metszeti rajzra. A f tött légtérfogat teljes egészében
körül kell legyen zárva a légtömör réteggel.
Második lépésben azt kell megtervezni, hogy a légtömör rétegek, találkozásuk
mentén hogyan lesznek tartósan légtömören összekötve. Fontos: nem elég pl. az
ablakkeretet a falhoz "hozzákötni" (a falazat ugyanis nem légtömör!). A keretet
sokkalinkább a fal légtömör rétegével, pl. a bels vakolattal kell tartósan
légtömören összekötni; pl. egy vakolható ragasztószallaggal vagy egy
bepucolható léccel. A harmadik lépésben az áttöréseket kell megtervezni:
elektromos vezetékeket és csöveket, melyek a pincefödémen áthatolnak, kültéri
konnektorokat (!), stb. Ezen feladatokra ma már min sített és kipróbált
megoldások léteznek.

