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Párásodás és penészes fal
Mire érdemes odafi gyelni lakásunk, családi házunk felújításakor?
• Ezreket, tízezreket 
költhetünk lakásunk 
ablakainak cseréjére 
abban a tudatban, 
hogy jót teszünk a 
lakásunknak. Ha vi-
szont nem megfelelő 
munkát végeztetünk, 
illetve túl jól fognak 
szigetelni az ablakok, 
rövid időn belül meg-
jelenhet a penész a 
falakon és párásodhat 
a csempe. Mire érde-
mes odafigyelni belső 
felújításokkor?

KORPOS ATTILA

K étrétegű, háromrétegű, 3, 5 
vagy 7 kamrás, horganyzott 
acélszerkezettel vagy vala-

mi egyszerűbbel, és kell egyáltalán 
páramentesítő, vagy az csak pénz-
kidobás? – sokan bajban vannak 
ablakcsere előtt a megfelelő nyílás-
záró kiválasztásánál. A lapunknak 
nyilatkozó szakemberek elsősorban 
a minőség mellett teszik le voksu-
kat, ugyanakkor elmagyarázták, 
milyen tulajdonságokkal rendelke-
ző nyílászárót érdemes vásárolni.

A téli-nyári viszonylatban széles 
skálájú hőmérseklet-különbségek 
miatt drágább, de jobb minőségű 
nyílászárót ajánlanak megvásár-
lásra az általunk felkeresett egyik 
szakcégnél, az Istvána Kft .-nél. A 
Székelyföld-szerte több kirendelt-
séggel rendelkező, nyílászárókra és 
üvegmegmunkálásra szakosodott 
vállalat csíkszeredai bemutatóüzle-
tének felelőse számos tényező fon-
tosságát hangsúlyozta a megfelelő 
nyílászáró kiválasztása érdekében. 

„Legalább ötkamrás keretet java-
solunk, amely már hét centiméter 
vastagságot jelent. De tovább is le-
het menni, hogy időtálló és szilárd 
legyen az ablakunk, hiszen a fagy 
hatására könnyebb a görbülés, for-
mavesztés esélye. Ezek a típusok 
már horganyzott acélt tartalmaz-
nak” – világosított fel a hölgy. Mint 
mondta, mindez azért fontos, mert 
ha egy acélt is tartalmazó nyílászá-

ró a beszerelés alkalmával megfele-
lően be lett állítva, azt se télen, se 
nyáron nem kell újra beállítani.

Szín, szigetelés

Nem mindegy az sem, hogy milyen 
színt választunk és hogy mennyire 
napfényes az adott oldal. „Szebben 
néz ki és jobban beleillik egy ház 
összképébe a barna ablakkeret, 

amely árban például nem drágább. 
De a fehérrel ellentétben ez jobban 
felmelegszik, ha egész nap ki van 
téve a napsugaraknak. Ilyenkor 
megtörténhet, hogy a tágulás miatt 
megereszkedik az ablak és nem lehet 
becsukni” – közölte, kiemelve, akár 
két milliméter eltérés is elég ehhez.

Jelezte, a közhiedelemmel ellen-
tétben az ablakkeret nem szigetel, 
csakis az üvegfelületen lehet spórolni 
a hőveszteséggel. Ezért a legtöbb he-
lyen megszokott dupla üvegű nyílás-
zárók helyett ma már a háromrétegűt 
javasolják, „Általában 40 decibelig 
szigetelik a hangot. Visszatérő pa-
nasz, hogy nem szigetel megfelelő-
en az ablak, beszűrődnek a hangok. 
Nem az ablaknál kell keresni a prob-

lémát, hiszen ha a fal nincs szigetel-
ve, az ablak nem fogja le a kintről 
jövő hangokat” – tette hozzá az üz-
letvezető. A csíkszeredai tömbházak 
hőszigetelésével kapcsolatban rá-
mutatott, eddig csak egyetlen helyen 
látott hármas üvegű nyílászárókat. 
Az építőiparban tapasztalt drágulás 
idén elérte az üveggyártókat is, akik 
nyersanyaghiányra hivatkozva ma-
gasabb árat szabtak meg termékeik-

nek. Az ő esetükben a németországi 
Salamander nyílászárók húsz száza-
lékkal drágultak. Egy ilyen 130x120 
centiméteres, négykamrás ablak 
1876 lejbe kerül, az országban gyár-
tott Teraplast pedig 1403 lejbe.

Hasznos tippek

A cég illetékese elmondta, szintén 
megszokott panasz, hogy nem zár 

megfelelően, magyarán húz az 
ablak. Megmutatta, ezt egyszerű 
ellen őrizni: tegyünk be egy pa-
pírlapot az ablakhoz, zárjuk rá az 
ablakot, és ha nem sikerül kihúz-
ni azt, az ablak tökéletesen zár. 
„Ilyenkor azt szoktuk javasolni, 
hogy a kőműves jobban fi gyeljen 
oda az ablak körüli részeknél” – 
jegyezte meg viccesen. Egy másik 
praktika az üvegek közötti nemes-
gázok meglétének ellenőrzése, 
amely a hő- és hangszigetelést egy-
aránt elősegíti. Amennyiben az al-
só és felső sarkakban vannak sze-
lepek, az ablak fel van töltve argon 
gázzal. Ellenkező esetben nincs, és 
nagy valószínűség szerint átverték 
a vásárlót.

Penész, páratartalom

Ideális esetben 40–60 százalékos 
kellene legyen a lakásban a pá-
ratartalom, de a főzés, a zuhany-
zás, a benti ruhaszárítás és a sok 
cserepes virág is megemeli ezt az 
értéket, a pára lecsapódása pedig 
elősegíti a penész megjelenését. „A 
szellőztetés a kulcsa mindennek, 
naponta kétszer, háromszor 
is ajánlott.” Újabban szel-
lőzőket is fel lehet szerelni 
az ablakokra, amelyek a 
benti nedvességet maguk-
ba szívják és kivezetik a pá-
rát. „248 lejbe kerül, de már 
egészségügyi szempontból 
sem érdemes penészes lakás-
ban élni” – mutatott rá. Egy másik, 
nyílászárókat forgalmazó cég kép-
viselője szintén a szellőzők nép-
szerűsége mellett érvelt. „Rengeteg 
ilyen rendszert szerelünk fel. Aere-
co a neve, amelynek a legnagyobb 
előnye, hogy a szellőző utólag is 
beépíthető, továbbá elkerülhető a 
nyitott ablakos szellőztetéssel járó 
lehűlés” – mondta. A működésük 
egyszerű: magas páratartalom 
esetén kinyitnak, és amint újból 
optimális az érték, bezárnak. Ro-
varrácsot is tartalmaznak, karban-
tartást pedig nem igényelnek.

A páramentesítő is nagyban 
segíti a levegő nedvesség-
tartalmának megfelelő szinten 
tartását a lakásokban
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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K ihirdette Klaus Iohannis ál-
lamfő a szociális referenci-

amutató évenkénti automatikus 
kiigazítására vonatkozó törvénymó-

dosítást. A jogszabály értelmében 
minden év márciusának első napján 
az előző évre számolt infl áció átlagá-
nak megfelelően kiigazítják a muta-
tó értékét. Első alkalommal ez 2022 
március elsején történik majd meg. 
Ez a szociális segélyek értékére lesz 
majd hatással – növekedni fognak 

–, ugyanis azokat – elsősorban a 
munkanélküli-segélyt, illetve a fű-
téstámogatás összegét – a szociális 
referenciamutató alapján számítják 
ki. Ez utóbbi megalkotása óta nem 
változott, így majdnem két évtizede 
stagnál a munkanélküli-segély ér-
téke is, ami emiatt azóta jelentősen 
elértéktelenedett.

Ideje volt

Mint arról a héten már cikkeztünk, 
a legkisebb értékű munkanélküli- 
segélyt, az 500 lejben meghatáro-
zott szociális referenciamutatónak 
az 50 százalékát, azaz havonta 250 

lejt a tanulmányaikat frissen befeje-
zett fi atalok kapják. Részben emiatt 
folyamatosan csökkent az elmúlt 
években a juttatást igénylők száma 
a tanulmányaikat befejező fi atalok 
körében, idén például a több ezer 
végzős közül kevesebb mint há-
romszázan folyamodtak segélyért. 
Mint azt Jánó Edit, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező és Szakképző 
Ügynökség osztályvezetője néhány 
napja a téma kapcsán elmondta la-
punknak: a szociális referenciamu-
tatót szabályozó törvény 2002-ben 
jelent meg, és azóta nem változott a 
mutató értéke, így a segély reálérté-
ke mára jelentősen lecsökkent. 

A segély reálértékének csök-
kenését jól érzékelteti a nettó át-
lagbér alakulása: a statisztikai 
hivatal adatai szerint az 
országos nettó átlagbér 
értéke 400 lej körül járt 
2002-ben, átszámolva az 
erős lej (RON) értékére, 
2021 tavaszán viszont ez 
az összeg már megköze-
lítette a 3500 lejt – a mi-
nimálbér esetében még 
nagyobb a növekedés a 
2002-es értékhez képest. A munka-
nélküli-segély tehát majdnem tíz-
szer kevesebbet ér, mint nagyjából 
húsz évvel ezelőtt.

Az infláció mértékével aktualizálni fogják a szociális referenciamutatót
• Közel két évtizedes stagnálás után nőhet a szociális 
támogatások összegét meghatározó szociális referenci-
amutató értéke, miután érvénybe lépett a mutató éven-
kénti automatikus kiigazítását előíró törvény. Az éves 
infláció átlagának megfelelő kiigazításra jövő tavasszal 
kerül sor először.




