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Schluss mit dieser
Fassadendämmung!
Nach dem Hochhausbrand in London: Die Regierung sollte die Entfernung von Außendämmungen finanziell unterstützen

VON JOCHEN ZENTHÖFER *

Die Lehre aus dem abgebrannten
Grenfell Tower muss sein: Schluss
mit dieser Außendämmung von Fas-
saden! Denn nicht nur Hochhäuser
können brennen, sondern auch
Wohnhäuser. Deutschland hat diese
Infernos bereits erlebt, unter ande-
rem in Köln, wo vier Menschen durch
eine brennende Wärmedämmfas-
sade zu Tode kamen. Insgesamt hat
Deutschland bisher elf Tote zu be-
klagen.1

Doch der Zusammenschluss einer
Wirtschaftslobby mit ihren politi-
schen Sympathisanten (Die Grünen)
war lange Zeit zu stark, um eine hoch-
gefährliche Außendämmung von Ge-
bäuden zu verhindern. Jetzt muss
umgedacht werden. Die luxembur-
gische Regierung sollte ein Pro-
gramm auflegen, das die rasche Ent-
fernung von Fassadendämmungen fi-
nanziell unterstützt. Das gilt insbe-
sondere für Häuser, in denen Kinder
wohnen oder zur Schule gehen.

Zur Dämmung des Hochhau-
ses wurden Aluverkleidungen mit
Polyethylen-Kern verwendet, also
Schaumkunststoff, der wie Polystyrol
aus Erdöl gewonnen wird und leicht
entflammbar ist. Die Art der Däm-
mung ist vergleichbar mit einem Au-
to, das man beim Tanken mit Benzin
überschüttet und sich dann eine Zi-
garette anzündet: eine Katastrophe
mit Ansage. Auch in Luxemburg wird
mit brennbarem Polystyrol gedämmt
– obwohl unabhängige Experten und
Feuerwehren in Ländern wie
Deutschland und Großbritannien da-
von abraten.

Es ist unsinnig, unsere Häuser mit
plastifiziertem Erdölschaum einzu-
schweißen. Die enormen Folgeprob-
leme (steigender Heizenergiever-
brauch, Feuergefahr, die für jeder-
mann erkennbare Algenbildung) wer-
den verdrängt, ebenso die gesund-
heitlichen Folgen für Kinder, die in
solchen Risikohäusern wohnen müs-
sen.2 Wir wehren uns gegen das Atom-
kraftwerk Cattenom und gegen zu viel
Zucker in Schulgetränken, lassen un-
seren Nachwuchs aber in brandgefähr-
lich gedämmten Schulen lernen.

Wer sich Kunststoffschaum ans
Haus klebt, zahlt in vielen Fällen lang-
fristig drauf. Das haben Studien des
Stuttgarter Fraunhofer-Instituts und
der Universität Cambridge erwiesen.
„Die teuren Fassadendämmungen sind
nutzlos und führen sogar zu steigen-
den Heizkosten“, schrieb der Dämm-
experte und Ingenieur Konrad Fi-
scher aus Hochstadt am Main schon
2013 im luxemburgischen Buch „Mo-
numentum Band 1“.3

Die Wärmebilder von Häusern zei-
gen die Fassadendämmung nie tags-
über (bis über 80 Grad aufgeheizt),
sondern nur nächtlich unterkühlt. Der
dann „warm“ abstrahlenden, deswe-
gen immer kondensatfreien Massiv-
fassade unterstellen sie „Wärmever-
lust“, wo es sich nur um das langsame
Abstrahlen der alltäglich kostenlos
eingespeicherten Solarenergie han-
delt. Dagegen werden die Dämm-
schäume, -gespinste, -flocken oder
-steine am Tag extrem heiß, blockie-
ren aber das Einspeichern der Solar-
energie ins Mauerwerk. In der Nacht
kühlen sie schnell und weit unter die
Lufttemperatur und den sogenannten

Taupunkt ab, saugen sich deshalb mit
Tauwasser voll und „saufen ab“. Da sie
wasserabweisend beschichtet sind
und nur Dampf hereinlassen, das ein-
gedrungene Wasser jedoch mangels
Kapillaraktivität nicht mehr hinaus
kann, werden sie zu schimmeligen und
veralgten Wasserfallen. Die Dämm-
fassaden werden deswegen mit was-
serlöslichen Giften – sogenannten Al-
giziden und Fungiziden – verseucht.

Es gibt immer noch das traditio-
nelle Bauen, das natürliche Lüftung
und exzellente Dämmung erlaubt. Da-
für ist das Haus dann kein bewohn-
bares Sondermülldepot. Die Polysty-
rol-Dämmungen sollten ab sofort von
den Fassaden entfernt werden (am

besten, wenn keine Kinder in der Nä-
he sind). Das, und die Entsorgung,
muss der Staat bezahlen. Denn die
Hauseigentümer sind schon genug ge-
beutelt von dem Wertverlust ihrer
Gebäude aufgrund der früher ange-
brachten Dämmungen. „Die Styropor-
platten, hinter denen sich Europa im
Namen energetischer Optimierung
verschanzt, lassen, zusammengezählt,
Trumps antimexikanischen Schutz-
wall wie einen Gartenzaun aussehen.
Allein die Produktion dieser Zigmil-
lionen Plastikbausteine ist ein ökolo-
gisches Armageddon. Die Dämmin-
dustrie profitiert davon, alle anderen
zahlen dafür.“4

* Der Autor ist freier Journalist.
1 Die Feuerwehr Frankfurt hat nach einem verheeren-

den Brand an einem leer stehenden Haus in Frankfurt
am Main im Mai 2012 beschlossen, Brände in Deutsch-
land unter Beteiligung von Styropor zu dokumentie-
ren. Die nicht vollständige Liste erfasst von 2001 bis
2017 fast 100 Brände und elf Tote. Quelle:
http://www.feuerwehr-frankfurt.de/index.php/pro-
jekte/wdvs

2 Vergleiche das vorzügliche Buch von Johann Rath-
manner und Alexander Schmiderer: Altbau-Sanierung,
Gebäude richtig und nachhaltig revitalisieren, Ein Pra-
xisratgeber, Leopold Stocker Verlag, Graz, 2. Auflage
2016, Seite 75. Das gesamte Buch, mit vielen Fotos
und Ausführungsbeispielen, ist für jeden Bauherrn ein
Gewinn. Man kann damit viele Fehler vermeiden –
nicht nur bei der Dämmung.

3 Konrad Fischer: „Altbauen energetisch sanieren – aber
wie?“, in: Jorge Simoes (Hrsg.): „Monumentum – Res-
pektvolle Erneuerung historischer Bausubstanz in Luxem-
bourg und der Großregion“, Stadtbredimus 2013, Seiten
96ff.

4 Niklas Maak, Die mordende Stadt, Architektur als Ver-
brechen: Was wir aus dem Fall des abgebrannten Gren-
fell Tower in London lernen müssen; 19. Juni 2017, 11.
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Elég volt a homlokzatok 
külső szigeteléséből!
A londoni toronyépület-tűz után: a kormányzatnak pénzügyileg támogatnia kellene a külső szigetelések eltávolítását

JOCHEN ZENTHÖFER ÍRÁSA

A leégett Grenfell Tower tanulsága ez 
legyen: elég volt a homlokzatok külső 
szigeteléséből! Hiszen nem csupán a to-
ronyépületek éghetnek, hanem lakóépü-
letek is. Németország már megélte ezeket 
a poklokat, többek között Kölnben, ahol 
sok ember életet vesztette az égő hőszi-
getelt homlokzat miatt. Németországban 
eddig összesen 11 haláleset írható ennek 
a számlájára.1

Na de a gazdasági lobby és politikai 
szimpatizánsainak (Zöldek) összefogása 
sokáig túl erős volt ahhoz, hogy megaka-
dályozza az épületek rendkívül veszélyes 
külső szigetelését. Most azonban más 
gondolkodásra kell váltani. A luxembur-
gi kormánynak készíteni kell egy olyan 
programot, amely a homlokzati szige-
telések gyors eltávolítását pénzügyileg 
támogatja. Ez különösen olyan házakra 
érvényes, amelyben gyermekek laknak 
vagy tanulnak.

A magasépületek szigeteléséhez poli-
etilén magvú alumínium borítást, azaz 
habosított műanyagot használtak, ame-
lyet a polisztirolhoz hasonlóan kőolaj-
ból készítenek, ezért könnyen gyullad. A 
szigetelés ilyen módja egy olyan autóhoz 
hasonlítható, amelyet tankolásnál ben-
zinnel öntenek le, majd meggyújtanak 
mellette egy cigarettát: egy előre borí-
tékolható katasztrófa. Luxemburgban 
is a gyúlékony polisztirolt használják 
szigetelésre- noha a független szakértők 

és tűzoltók a Németországhoz és Nagy-
Britanniához hasonló országokban is óva 
intenek ettől. 

Értelmetlen a házainkat műanyag 
kőolaj-habbal körbehegeszteni. Az 
óriási következményes problémákat 
(emelkedő fűtési energiafelhasználás, 
tűzveszély, a mindenki számára látha-
tó algaképződés)  eltusolják, csakúgy, 
mint az egészségügyi következményeket 
azon gyerekek számára, akiknek ilyen 
kockázatnak kitett épületekben kell 
lakniuk.2 Tiltakozunk a Cattenomban 
lévő atomerőmű és a túl sok cukrot tar-
talmazó iskolai üdítőitalok ellen, utó-
dainkat azonban hagyjuk tűzveszélyes 
módon szigetelt iskolákban tanulni.

Aki habosított műanyagot ragaszt az 
otthonára, az sok esetben hosszú távon 
ráfizet. Ezt támasztották alá a stuttgar-
ti Fraunhofer-Intézet és a Cambridge-i 
Egyetem tanulmányai. „A drága hom-
lokzati szigetelőanyagok haszontalanok 
és emelkedő fűtési költségeket okoznak”, 
írta a Hochstadt am Main városában te-
vékenykedő szigetelési szakértő és mér-
nök Konrad Fi¬scher már 2013-ban a 
„Mo¬numentum Kötet 1” című luxem-
burgi könyvben.3

A házak hőkamerás felvételei soha 
nem napközben mutatják a homlokza-
ti szigetelést (akár 80 fok fölé felmele-
gedve), hanem csak éjszakánként lehűlt 
állapotban. Az ilyenkor „meleget” kisu-
gárzó, ezért mindig páramentes masszív 
homlokzatot „hőveszteségnek” titulálták, 

pedig itt csupán a napközben ingyenesen 
elnyelt napenergia lassú leadásáról van 
szó. Ezzel szemben a szigetelő habok, 
fonatok, pelyhek vagy kövek napköz-
ben extrém módon felmelegszenek, a 
napenergia falazatban történő eltárolá-
sát azonban megakadályozzák. Éjszaka 
gyorsan és sokkal a levegő hőmérséklete, 
valamint az úgynevezett harmatpont alá 
hűlnek, ezért teleszívják magukat párával 
és „telítődnek”. Mivel azonban víztaszító 

borítással rendelkeznek, és csak a gőzt 
engedik be, a bejutott víz nem tud távoz-
ni a kapilláris tevékenység hiánya miatt, 
így penészes és algás vízcsapdává válnak. 
A szigetelt homlokzatokat ezért vízben 
oldódó mérgekkel – úgynevezett alga- és 
gombaölő szerekkel – kezelik.

Még mindig létezik a hagyományos 
építési mód, amely természetes szellőzést 
és kiváló szigetelést tesz lehetővé. Így a 

házunk nem válik lakható veszélyes hul-
ladéklerakóvá. A polisztirol szigetelést 
azonnal el kellene távolítani a homlok-
zatokról (leginkább akkor, ha kisgyerme-
kek vannak a közelben). Ezt és a hulladék 
elszállítását az államnak kellene fizetnie. 
Hiszen a háztulajdonosokat már így 
is éppen eléggé megviselte a korábban 
elhelyezett szigetelés által az épületen 
okozott értékcsökkenés. „A hungarocell 
táblák mellett, amely mögé Európa az 
energetikai optimalizálás mottója alatt 
sáncolja el magát, Trump amerikai védel-
mi vonala összességében egyszerű kerí-
tésnek tűnik. Ezeknek a műanyag építő-
elemek millióinak a puszta előállítása is 
egy igazi ökológiai armageddon. A szige-
telőanyag-ipar profitál belőle, mindenki 
más viszont ráfizet.”4
 
*A szerző szabad újságíró
1. A Frankfurti Tűzoltóság egy Frankfurt am Main városában üresen álló 

épületet 2012-ben ért pusztító tűzesetet követően elhatározta, hogy 
dokumentálja Németországban azokat a tűzeseteket, amelyben a 
sztiropor érintett. A nem teljeskörű lista 2001 és 2017 között 100 
tűzesetet és tizenegy halálesetet tartalmaz. Forrás: http://www.
feuerwehr-frankfurt.de/index.php/pro-jekte/wdvs

2. Lásd Johann Rath-manner és Alexander Schmiderer kiváló köny-
vét: Régi épületek korszerűsítése, épületek helyes és fenntartható 
revitalizálása egy gyakorlati tanácsadótól, Stocker Kiadó, Graz, 2. 
kiadás 2016, 75. oldal. A számos fotót és kivitelezési példát tartalma-
zó teljes kötet minden építtető számára igazi nyereség. Segítségével 
rengeteg hiba kiküszöbölhető, nem csupán a szigetelés során.

3. Konrad Fischer: „Régi épületek energetikai korszerűsítése – de 
hogyan?” Jorge Simoes (Hrsg.): „Monumentum – Történelmi 
épületmények tiszteletteljes felújítása Luxemburgban és a Nagyrégió-
ban” c. könyvében, Stadtbredimus Kiadó 2013, 96. oldaltól.

4. Niklas Maak, A modern város, építészet, mint bűntett: Amit meg kell 
tanulnuk a Londonban leégett Gren¬fell Tower esetéből; 2017. június 
19.,11.
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