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Használati útmutató 

1. lépés Célszerű a tartályt raklapra helyezni, és fóliát tenni alá. (később könnyen lehúzhatjuk a 
fóliát, ha a tömítő hab megkötött) 

2. lépés Ha még van rá lehetőség döntsük el a tartályt és fújjuk ki purhabbal a fenék részt is, úgy 
még hatásosabb lesz a szigetelésünk. Beépített tartály esetén célszerű a talpát kifúrni és 
úgy tömíteni. 

3. lépés Ha a szigetelés nincs ívre ragasztva, mindenképpen a felragasztás előtt el kell végezni. 
Szárazon a hőszigetelő lemezeket hozzápróbáljuk a tartály felületéhez (tipp: a szigetelést a 
raklap, vagy a talaj síkjától kezdjük), a csonkokat kivágjuk. Úgy illesszük, hogy a lehető 
legkevesebbet kelljen kivágni, inkább tömítsük a tábla mellet purhabbal. 

4. lépés A lemezeket a ragasztási útmutató alapján kell a felragasztáshoz előkészíteni. (2.oldal) 
5. lépés Mivel a tartály feneke gömbölyű, mard hézag az alja és a lemez között, ezt a hézagot 

hagyományos purhabbal ki kell tölteni 
6. lépés Ha körbe kész ragasztószalaggal, esetleg spaniferrel körbetekerhetjük, hogy biztosan egybe 

maradjon. 
7. lépés Rakjuk fel a következő sort is az előzőek alapján. A tetején addig tegyük fel a lemezt, hogy a 

tartály legmagasabb pontjával közel egy síkban, vagy magasabban legyen. 
8. lépés Ha kész a második sor is rögzítésképpen ezt is körbe lehet tekerni ragasztószalaggal. 
9. lépés Helyezzük a fedőlapot a tartály tetejére, mérjük hozzá, majd ha passzol, vegyük le és tömítő 

habbal a tetejét fújjuk ki nagyjából vízszintesre.  
10. lépés Tegyük fel a fedőlapot, és hagyjuk száradni. 
11. lépés Végül kenjük be a felületet hungarocell ragasztóval (finomszemcséjűvel, mivel a hálót azzal 

könnyebb beágyazni) és simítsuk rá.  
Miért fontos ez a lépés? 
Nem csak a kinézetén dob a tartálynak, de véd a rágcsálók ellen, hogy meg ne kezdjék a 
szigetelésünket, tűzveszélyességi okok miatt, illetve még jobban összetartja a szigetelést. 

 
Anyagszükséglet: 

- Ragasztóhab: kb. 1 tubus (750 ml)  12-16 m2 ragasztáshoz elegendő 
- Purhab: kb.: 1 tubus (750 ml)  
- Akryl sziloplaszt: 1-2 tubus  
- Finomszemcsés hungarocell ragasztó: általában 1 zsák elegendő 
- Üvegszövet háló: ~10-15 m2  
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