
A holnap építőanyaga, 

amit már ma is használunk !

ökológiailag tiszta 

Environmental

innovációs termék

Innovativ

sokoldalú

multifunkcionális

üveghab

Foam Glass

„bi-foam” üveghab   



Technológiai sorrend

Üveghulladékból üvegliszt 
előállítása - darálás, örlés

Keverés, adagolás 2 cm

kb. 12 cm magas összefüggő
anyag hagyja el a kemencét 
habosítás: 1:6 → 160 kg/m³

A késztermék minőségi
ellenőrzése, azt követően
az anyag tárolása

késztermék               

„bi-foam” üveghab



„bi-foam” üveghab - 20-90 mm 

„bi-foam” Technológia”



A üveghab ELŐNYEI:

• A primér energiaszükséglete 1/5-e 

a polisztirollal szemben!!!

• 100 %-ban üveghulladék-ból készül…..

ezenkívül:

• jó hőszigetelő → lambdaérték: 0,078-0,086        

• stabilitást javító  → „ Ponton effektus“

• fagyálló / tűzálló → „ A1“

• kapillaritást megtörő (zárt sejtszerkezetű)

• magas nyomószilárdságú → több mint 400 kN/m²

• könnyű →120–220 kg/m³ → 1:8 – 1:4

egyszerűen beépíthető → formatartó, öregedésmentes nagy 
terhelhetőségű anyag, amely kémiai hatásoknak jól ellenáll, 
valamint rezisztens minden-nemű rovarok és rágcsálókkal 
szemben. 



A üveghab alkalmazási területei:

• Hőhídmentes aljzatbeton alatti hőszigetelés

• Homlokzati hőszigetelés → Tűzálló „ A1“

• Út- vasút építésnél stabilitást javító réteg →

• → „ Ponton effektus“ – 0 talaj teherbírásnál

• Zöldtetők alatti hőszigetelés 

• Sportpályák, Lovaspályák, Kerékpárutak       

• Utólagos hőszigetelés meglévő épületeknél

• Feltöltések – tetők, uszodák, rézsük stb.

Energetikai felhasználásai:

Harmo-cell földhő-tároló („GES” fűtési rendszer)

Hőszigetelő Beton ill. „Habbeton“ 

→ üveghab-granulátból / monolit - panelek    



Hőhídmentes aljzatbeton alatti hőszigetelés



Hőszigetelő Beton                  üveghabból

„bi-foam” Technológia”







1. Energiatető

Solimpeks Hybrid-Kollektor
Napelem

2. Szezonális hőtároló

hőtároló
(Péter Buchwarth EV.– Harmo-cell)

3. Hőszívattyú  

CT-Turbo / Vaporline



A GES fűtési rendszer három fő eleme

100 %-ban Magyar fejlesztések

1. ENERGIA TETŐ
A.) Solimpeks Hybridkollektor
B.) Napelem

3. HŐSZÍVATTYÚ

2. Harmocell Szezonális HŐTÁROLÓ

Környezetvédelem – Energia – Fenntarthatóság



A GES fűtési rendszer 1./a → fő eleme

Solimpeks Harmocell Hybrid-Kollektor
<egyidejűleg hő és áram-termelés>

•

1.) Volther-Powertherm: hő+áram 680 W + 180 Wp 200 Wp

• 2.) Volther-Powervolt:  hő+áram 460 W + 210 Wp

• - Az Harmocell földhő-tárolóval az 50 %-os kihasználtság 
70 - 80%-ra növelhető

Környezetvédelem – Energia – Fenntarthatóság



A GES fűtési rendszer 2. fő eleme

Holisztikus fűtési szisztéma 

szezonális földhőtárolóval



A GES fűtési rendszer 3. fő eleme

• Vaporline GBI66-HACW   hőszivattyú

- magyar fejlesztés!!!

- COP érték 4,9 és 7,2 között van 

- Magas HMV hőfokszint COP érték 
romlás nélkül

- Hűtési üzemmódban ingyen HMV 
előállítás.

Az Harmocell földhőtárolóval a  

COP érték kb. 10-re növelhető

Környezetvédelem – Energia – Fenntarthatóság
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Wakefield katedrális átépítése



© by FRANZ ROTTNER bifoaming Glasschaum GmbH 2009

Wakefield katedrális átépítése
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Szalmaház alapozása bi-foam üveghabbal
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Parókia átépítése
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Parókia átépítése
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Harmo-cell granulát elterítése



Harmo-cell granulát előtömörítése



Harmo-cell granulát tömörítése vibróhengerrel



Harmo-cell granulát tömörítése lapvibrátorral



1. mérések előkészítése
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www.bifoam.de          www.harmo-cell.hu

További információk:  BUCHWARTH Péter
Tel.:30-88 31 875 & p.buchwarth@bi-foam.de


