
Az em ber szem pont já ból a leg kom for -
to sabb, leg jobb köz ér ze tet biz to sí tó fû -
tés a su gár zó. Bi zo nyí ték er re, hogy a
nap su gár zás a leg kel le me sebb szá -
munk ra. A su gár zó hõleadás mi att sze -
re tik na gyon so kan a cse rép kály hát,
ami nek sok-sok év vel ez elõtt nagy kul -
tu sza volt, s ma is mét re ne szán szát éli.
Van nak, akik nek a cse rép kály ha az
egyik leg meg be csül tebb „bú tor da rab”
a la kás ban. Sok em ber nek a tûz lát vá -
nya ad ja a csa lá di as han gu la tot, s ezt a
tü zet a kan dal lók ban le het meg ta lál ni.

La ká sok ban su gár zó fû tést va ló sít ha -
tunk meg pad ló fû tés sel, fal fû tés sel, il -
let ve men  nye zet fû tés sel is. A su gár zó
fû té se ket ös  sze fog la ló né ven fe lü let fû -
té sek nek ne vez zük.

Ter mé sze te sen adó dik a kér dés, hogy
me lyik jobb, a fû tõ tes tes vagy a fe lü let -
fû tés. Tel je sen nem le het ex ka ted ra
ki je len te ni, hogy egyik vagy má sik
a jobb. Na gyon sok függ a meg szo kás tól,
a hasz ná ló em ber egyé ni sé gé tõl. Azért
né hány elõnyt és hát rányt meg em lí -
tünk a tel jes ség igé nye nél kül.

A fû tõ tes tes fû té sek gyor sab ban ki -
épít he tõk, és lé nye ge sen ha ma rabb re -
a gál nak a kül sõ hõ mér sék let vál to zá sá -
ra. A fe lü let fû té sek vi szont to vább tart -
ják a hõt, és ala cso nyabb hõ mér sék le -
ten is kel le me sebb az em ber köz ér ze te,
s nem utol só sor ban nem le het lát ni a
fû tõ tes te ket a la kás ban. Az ala cso nyabb
hõ mér sék let ab ból adó dik, hogy a he lyi -
ség ben lé võ le ve gõ hõ mér sék le te és
a kör nye zõ fe lü le tek hõ mér sék le té nek
az át la ga együt te sen ad ja az ér zé kelt
hõ mér sék le tet. (Most nem be szé lünk
egyéb ha tá sok ról, mint pél dá ul a le ve gõ
moz gá sá nak se bes sé gé rõl.) A ma ga -
sabb hõ mér sék le tû fe lü le tek fe lé ke ve -
sebb hõt su gá roz az em ber.

Az ala cso nyabb hõ mér sék le tû fû tés
ke ve sebb ener gi át igé nyel. Ez azt je -
len ti, hogy a fe lü let fû té sek kel ki sebb
költ ség gel fût het jük ugyan azt az épü -

le tet. Vi szont vi gyáz ni kell ar ra, hogy a
fe lü le te ket ne csök kent sük a mé re te -
zett hez ké pest.

Pad ló fû tés nél nem sza bad a pad ló ra
plusz szõ nye get ten ni, il let ve szin tén
ti los olyan bú to ro kat hasz nál ni, me lyek
a föl dig ér nek (csak ma gas lá ba kon ál ló -
kat hasz nál ha tunk). 

Fal fû tés nél nem sza bad ké pe ket akasz -
ta ni ar ra a fal ra, ame lyi ken a fû tõ fe lü -
let van, il let ve nem le het bú to ro kat
ten ni elé. Mind egyik csök ken ti a hõ le a -
dó fe lü le tet. 

Men  nye zet fû tés nél ilyen gon dunk
nincs, mert oda se bú tort nem te szünk,
sem szõ nye get, de még ké pe ket sem.
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Sok szor ve gye sen hasz nál ják a fe lü let -
fû té se ket, va gyis kom bi nál ják a pad ló -
fû tést a fal fû tés sel vagy men  nye zet fû -
tés sel, de bár mi lyen más kom bi ná ció is
ki ala kít ha tó. A fe lü let fû té sek elõ nye
még, hogy meg fe le lõ hõ mér sék let ese -
tén hû tés re is hasz nál ha tók. 

A fal- és men  nye zet fû té si meg ol dá sok
leg lé nye ge sebb el té ré se a pad ló fû tés -
hez ké pest a fû tõ csö vek mé re te. A pad -
ló fû tés nél na gyobb át mé rõ jû csö ve ket
hasz ná lunk, emi att a ve ze té kek hos  sza
is na gyobb. A fal- és men  nye zet fû tés nél
a ve ze ték át mé rõk ki seb bek, hogy ke ve -
sebb he lyet ve gye nek el a he lyi ség bõl,
il let ve kön  nyebb le gyen a men  nye zet -
hez erõ sí te ni a csö ve ket.

Az át mé rõ csök ke né se a ben ne áram ló
fû tõ kö zeg se bes sé gét nö ve li, és ez zel az
el len ál lá sát négy ze te sen eme li. Eb bõl
adó dó an ezek nek a csö vek nek a hos  sza
je len tõ sen csök ken. Amíg a pad ló fû tés -
nél 100-120 m hos  szú áram kör a meg -
szo kott, fal- és men  nye zet fû tés nél a 30-
40 m fe lel meg egy át la gos szi vat  tyú
hasz ná la ta ese tén. Na gyobb szi vat  tyút
be épí te ni vi szont nem aján la tos, mert
a se bes ség ugyan meg nö ve ked ne, de az

áram ló kö zeg za ja is emel ked ne, ami pél -
dá ul egy há ló szo bá ban nem kel le mes. 

Vizs gál juk meg elõ ször a fal fû tés ki -
ala kí tá si le he tõ sé ge it. Meg old hat juk a
fû tést ned ves és szá raz sze re lé si mó -
don. A ned ves ki ala kí tás nál a ve ze té kek
a va ko lat ban lesz nek el he lyez ve (4. áb -
ra). A kül sõ fal ra sze rel jük a ve ze té ke -
ket, mert itt a leg hi de gebb a fal fe lü le ti
hõ mér sék le te, te hát a hõ ér ze tet ez
be fo lyá sol ja a leg job ban. Le het sé ges
hõ szi ge te lést ten ni a fû tõ csö vek alá, de
gyak ran el hagy ják. Hi á nyá ban több hõ
tá vo zik a kül sõ fa lon ke resz tül, vi szont
ke ve sebb te ret vesz el a he lyi ség bõl. A
ve ze té ke ket be va kol ják a csõ fe lü le té ig,
majd a jobb hõ el osz tás és a va ko lat re -
pe de zé sé nek meg aka dá lyo zá sa mi att
há lót tesz nek a va ko lat ra. Ez után kö rül -
be lül 1-2 cm va ko lás kö vet ke zik, s jö het
a fes tés. A ve ze té kek meg fo gá sá ra leg -
jobb a spe ci á lis ki ala kí tá sú sín hasz-
 ná la ta, mely be csak be kell pat tin ta ni a
csö vet (2. áb ra).  

Az el osz tó ve ze té ket a pad ló és a fal
ta lál ko zá sá nál cél sze rû ve zet ni. Er rõl
a ve ze ték rõl ágaz nak le az áram kö rök.
A ve ze té ke ket ál ta lá ban 2 m ma gas sá gig
cél sze rû be épí te ni, hi szen en nél ma ga -
sabb ra az em be rek rit kán nõ nek. Az en -
nél ma ga sabb he lye ken nem cél sze rû
fû te ni, mert ott már nem tar tóz ko dunk.

Bel sõ fa lak ra csak ak kor cél sze rû fû -
tõ ve ze té ke ket el he lyez ni, ha a szük sé -
ges hõ men  nyi ség nem ér he tõ el a kül sõ
fal ra tör té nõ sze re lés sel. 

Le het sé ges még ned ves be épí tés elõ re-
gyár tott áram kö rök kel is.

A kö vet ke zõk ben néz zük meg a szá raz
sze re lé si meg ol dást. Ilyen kor a ve ze ték
gipsz kar ton ba van be mar va, s a he lyi -
ség fe lé a tel je sen si ma fe lü let ke rül,

amit eset leg glettelni kell, és már is ta -
pé táz ha tó vagy fest he tõ a fal. En nek a
pa nel nak az elõ nye nem csak a ké sõb bi
fe lü let ki ala kí tás el hagy ha tó sá gá ban
rej lik, ha nem ab ban is, hogy az alat ta
lé võ fe lü le tet nem kell an  nyi ra pre cí zen
meg mun kál ni.

Ez után vizs gál juk meg a men  nye zet fû tés
ki ala kí tá sát. Min den ben le het ha son ló ki -
ala kí tá sú, mint a fal fû tés. Le het ez is ned -
ves és szá raz sze re lé sû. A ned ves nél szin -
tén sí ne ket kell fel erõ sí te ni, s ezek be kell
be pat tin ta ni a ve ze té ke ket. Itt is hasz nál -
ha tunk komp let ten elõ re-gyár tott áram -
kö rö ket, me lye ket le het a men  nye zet re
ra gasz ta ni, vagy gipsz kar ton ál men  nye zet
fö lé sze rel ni (3. áb ra).

Az osz tó-gyûj tõ csö vek is a men  nye ze -
ten he lyez ked nek el ned ves ki ala kí tás nál
(1. áb ra), vagy az ál men  nye zet fö lött
szá raz tech no ló gi á nál.          Cséki Ist ván
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