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Hővisszaverő kerámiafesték energetikai tulajdonságainak vizsgálata 
 
 
 
Négy németországi városban végeztek összehasonlító méréseket hővisszaverő 

kerámiabevonat és bevonat nélküli lakóépületeken, annak vizsgálatára, hogy a 
kerámiabevonat hogyan befolyásolja az épületek fűtési energiaszükségletét. 
 
 Düsselfordban két lakótömböt vontak be kerámiabevonattal és ezeknek a tömböknek 
a melegvíz előállításhoz felhasznált energiaszükségletét hasonlították össze három, 
építészetileg azonos, de bevonat nélküli lakótömb energiaszükségletével. 
Az értékek összehasonlítása során 10-30% energiaszükséglet csökkenést állapítottak meg a 
kerámiafestékkel befestett épületeknél. 
 
 Achenben két társasházat vizsgáltak, melyeknek a fal- és tetőszerkezete teljesen 
azonos volt, és az egyik épület hővisszaverő kerámiafestékkel volt bevonva. 
A rendelkezésre álló adatokból egy államilag elismert energia-tanácsadó kereken 29%-os 
energia megtakarítást számított ki a hővisszaverő kerámiafestékkel bevont épületnél. Mivel az 
energiafelhasználást a hasznos terület m2 arányában a mért értékek alapján határozták meg 
azonos fal és tetőszerkezetnél, így ez a gyakorlati példa bizonyítja a hőszigetelés nélküli 
energia megtakarítás lehetőségét. 
 
 Passauban egy kétszintes családi házat vizsgáltak, melyet 1999-ben vontak be 
kerámiafestékkel. Az épület falszerkezetére DIN 4108 szerint 0,76 W/m2K k-értéket 
számítottak ki. A vizsgálat során mérték a felhasznált fűtőolaj mennyiségét, valamint egy 
államilag jóváhagyott PC szoftver segítségével meghatározták a bevonatos fal k-értékét. Az új 
k-érték 0,336 W/m2K, ami kereken 45%-kal jobb az eredetihez képest. Az 
energiafelhasználás a korábbi 30.000 kW/h-ról 22.000 kW/h-ra csökkent a hővisszaverő 
kerámiafesték hatására. Ugyanezen vizsgálat során az energia tanácsadó vizsgálta a lehűlést 
is. +20 °C hőmérsékletről indulva 70 óra után, ami alatt nem fűtöttek a korábbi + 11 °C 
helyett + 17 °C-t mértek, ami a thermokeramikus membrán-technológia hőtároló 
képességének tudható be. 
 
 Frankfurtban egy lakótömb homlokzatát vonták be hővisszaverő kerámiafestékkel. A 
bevonat utáni k-érték változásának vizsgálatára a szakértő 2 lakásban végzett összehasonlító 
mérést. Ehhez hőmérséklet és páratartalom méréseket végzett el. A mért értékekből 
meghatározták a k-értéket. A kezeletlen külső fal k-értéke 1,133 W/m2K, a hővisszaverő 
kerámiafestékkel kezelt falé 0,566 W/m2K. Ez kereken 0,6 W/m2K javulás ami 50% az 
eredeti értékhez képest. Az U-érték elmélet szerint ez kereken 50%-os csökkenést 
eredményezne az energiafelhasználásban. A gyakorlati igazoláshoz 3 épületben mérték a 
távhőfelhasználást, és 22%-os átlagos csökkenést tapasztaltak a fűtési energia 
felhasználásban. 
 
 

A bevonat energetikai hatását az egész világon, a legkülönbözőbb intézetek vizsgálták. 


