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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
Miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztése projekt,
családi-, és élményfürdő
3519 Miskolc, Aradi sétány Hrsz: 45578

1. Építészeti megjelenés
A kialakított tervezési program szerint a tervezés célja a korábban is már több
koncepcióban meghirdetett strand bővítése, mégpedig úgy, hogy megmaradjon a
kapcsolat az I. ütemben elkészült építményekkel. A fürdő megújulásakor azt tartották
szem előtt, hogy korunk műszaki és technológiai követelményei szerint olyan
fürdőkomplexumot építsenek, amely megfelel a XXI. század minden kívánságának,
de a természet értékeit szinte érintetlenül hagyja. Az épületegyüttes így szinte
beleolvad a fűzfákkal, a Hejő-patakkal és a Bükk vonulataival határolt környezetbe.
Ezeket figyelembe véve folytatódhatna a bővítés. A fő cél az, hogy mivel a jelenlegi
programok korlátozottak a szezonális jelleg miatt, - mely leszűkül 3-4 hónapra - ezért
a vendégéjszakák növelésével ki kellene bővíteni ezt az időszakot egész évre, hiszen
a környékbeli szálláshelyek, szálloda férőhelyek biztosítani tudnák az év mind a 12
hónapjára mind a családos, kisgyermekes és nyugdíjas korosztály számára a
kikapcsolódás feltételeit.
2. Tervezési program
A helyszín adottságait figyelembe véve terveztük meg az 5 ellipszis alakú
épületegyüttest, melyek egymással is kapcsolatban állnak a nyaktagokon keresztül.
Ezeket jelenleg egyenkénti számozással láttuk el. A nyaktagokat pedig betűvel. Az 1es ellipszis pinceszintjén a személyzeti bejárón keresztül jutnak el a dolgozók a
részükre kialakított öltözőkbe, mosdókba, WC-kbe, valamint munka végeztével vissza.
Itt lettek kialakítva a gépészeti, műhely és egyéb szociális helyiségek pld. dolgozói
étkező. A földszinti főbejárat, ahol a vendégek a szélfogóból a bejárati csarnokba
jutnak az Aradi sétányról nyílik. Itt a recepción át a megváltott jegy ellenében egy
belső lépcsőn juthatnak a 2-es ellipszis pinceszintjére az Öltöző bejáraton át, ahol
átöltözhetnek. WC-k, zuhanyzók, mosdók állnak a rendelkezésükre a 2-es és a 3-as
ellipszis összekötő B nyaktagjában. Rendelkezésükre áll 2 db akadálymentes WCMosdó is. Elhelyezhetik a babakocsikat, az anyukák pelenkázhatnak. 1-es ellipszis
földszinti részén található a A 3-as ellipszis pinceszintjén található az összes
uszodatechnikához szükséges berendezés, elektromos, gépész helyiség. 5 db
menekülő ajtó lett betervezve. Egy a strandon belül, a másik négy az Aradi sétány
felé adnak menekülési útvonalat. Az 1-es ellipszis egy emeletes épület. A felső
szinten kapott helyet a strand működését irányító alkalmazottak irodái. Igazgatói
irodák, titkárság, értékesítés, tárgyaló stb. A 2–es ellipszis földszintjén egy 500 adagos
konyha kap helyet, látványkonyhával. Konyhatechnológiai tervfejezet készült
műszaki-technológiai műszaki leírással és technológiai alaprajzokkal.
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élménymedence, vellnessmedence szolgáltatásaiba „merülhetnek” bele. Ha valaki
mégis a szabadban való fürdőzést választaná, innen egy kültéri medencében is
felüdítheti fel magát. Egy átkötő folyosón juthatnak el a vendégek a 4-es és 5-ös
ellipszist összekötő C nyaktagába. A cél az, hogy sem a pici gyerekek, sem a
tinédzserek ne zavarják az idősebb korosztály nyugodt fürdőzését, sem egymásét,
ezért mind a két korosztálynak életkoruknak megfelelő külön-külön medencét
terveztünk. Ezeknek az ellipsziseknek a pinceszintjén kizárólag csak az üzemeltetéshez
szükséges gépészeti, medencetechnikai helyiségek találhatóak. A 4-es ellipszisben a
tinédzsereket 3 csúszdával ellátott medence, és egy élmény medence várja. Az 5-ös
ellipszis kizárólag csak kisgyermekeknek készült 2 kültéri gyermekmedencével, vizes
játszótérrel kiegészítve. A picik és szüleik részére játszószoba, WC, mosdó, pelenkázó
és elsősegélyszoba is rendelkezésre áll. A szülők a játszószobából a játszóudvarra is
kivihetik a gyermekeiket. Mindkét korosztály, és a szüleik részére a C nyaktagban egy
kávézót alakítottunk ki, ahol a pici babáknak az ételét is meg tudják majd melegíteni
az anyukák. Szerves része még a nyaktagnak a hozzátartozó szociális blokk is. Az
épületen belüli közlekedést monolit vasbeton lépcsőkkel, és liftekkel is megoldottuk.
A meglévő strand és a tervezett bővítmény között egy összekötő folyosót terveztünk,
hogy a két létesítményt egyformán használhassák a vendégek. A parkolást az Aradi
sétány úton oldjuk meg. Út és térburkolás, valamint kertészet készül az egész strand
területén.

3. Beépítés
Előírt szabályozás: Rendezési tervben előírt szabályozási értékek: ld. szabályozási terv
: Tervezett beépítés
- telek területe:

26 526,00 m2

- tervezett bruttóterület:

6 638,61 m 2

- tervezett nettó terület:

11 0338,43 m2

- beépítés mértéke:

25,04 %

/ beépítés megengedett mértéke: 40%

- zöldfelület mértéke:

45,47%

/ zöldfelület minimális mértéke: 40%

- építmény magassága:

építménymagasság számítás. I. sz. melléklet

Parkolóigény számítás: a 253/1997. ( XII.20 ) Korm. rendelet alapján 4.sz. melléklet 9.
pont: sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 5 férőhelye után egy
gépkocsi férőhelyek száma: 750 fő
a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet alapján
4. sz. melléklet 9. pont: sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 5
férőhelye után egy gépkocsi
férőhelyek száma: 750 fő ->150 db parkoló

- 3 2-es épület
3-as épület
4-es épület
5-ös épület
A épület
B épület
C épület

Étterem ellipszis
Fürdő ellipszis
Teenager ellipszis
Gyerek ellipszis
Nyaktag
Nyaktag
Nyaktag

BRUTTÓ BEÉPÍTÉS
NETTÓ BEÉPÍTÉS
Járda, úttest, parkoló
Külső medence
Terasz
Térburkolatok
Teljes takart terület
Zöldfelület

714,11
2 335,52
1 090,11
951,47
258,69
117,64
455,67

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

6 634,78
11 338,43
6 143,00
291,00
236,00
1 160,00
14 464,78
12 061,22

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

pince+földszint
pince+földszint+galéria
pince+földszint+galéria
pince+földszint
pince+földszint
pince+földszint
pince+földszint

melléklet: 3.2 Helyiséglista

m2

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG SZÁMÍTÁS
Homlokzati felületek:
1-es épület:
2-es épület:
3-as épület:
4-es épület:
5-ös épület:
A épület:
B épület:
C épület:
Összesen:

1044,92 m2
708,51 m2
1910,69 m2
1922,21 m2
922,78 m2
258,01 m2
86,78 m2
345,75 m2
7199,65 m2

Teljes kerület:
615,53 m
2
Felület/kerület: 7199,65 m /615,53 m = 11,69 m
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG: 11,69

m

Mellékletek: 3.6 Idomtervek

ÉPÍTMÉNY ÉRTÉK SZÁMÍTÁS
Nettó alapterület: 11 338,43 x 190 000 Ft =

2 154 301 700 Forint
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4.1. ) Alapozás, vázszerkezet, födém
Az épületek monolit vasbetonvázzal készültek. Alkalmazott alapozási mód 40 cm
vasbeton lemezalap vastagsággal C20/25 –XV1(H)-24-F3 betonból. A tetőfödém
síkjában keretszerkezet adja a fő teherátadási szerkezetet. A pillérlábak alatt a
vasbeton lemez 50 cm vastagságú 6 cölöpből álló cölöpcsoport adja át a terhelést
az altalajnak. A lemezalap alatt 30-40 cm homokos kavicságyazat készül., ezen 10
cm C8/10-XN(H)-16-F2 szerelőbeton készül. A pince feletti, valamint a zárófödémet
monolit 40 cm átmérőjű C25/30-XC1-24-F2 betonból készült vasalt pillérek tartják.
Ezek alul a monolit vasbetonlemezbe lesznek bekötve, felül a keretgerendát
alátámasztó csuklós kapcsolattal lettek megtervezve. A homlokzati teherhordó
falazat vastagságú monolit vasbeton szerkezet C20/25- XV1(H)-24-F3 betonból. Az
alagsor feletti födém, valamint a monolit vasbeton lemezfödém 25 cm vastagságú
C25/30-XC1-24-F2 betonból. A zárófödém a homlokzat menti változó támaszközű
pillérrendszerre támaszkodó, üzemben előregyártott feszített vasbeton gerendára
fektetett monolit vasbeton. A szintek közötti közlekedést monolit vasbeton
lemezlépcső biztosítja. Alul a monolit vasbeton lemezbe, felül a monolit vasbeton
födémbe bekötve. Az alapozás védelmére a terepszint és függőleges falszerkezet
síkjában mindenhol a homlokzattól kifelé lejtő beton csepegő járda építése
szükséges.
4.1.1.) Medencék
A medencék alap és oldalfala C25/30-XV3-24-F2 vízzáró vasbetonból készül.
A betonfalak távolságának a kijelölésénél szem előtt kell tartanunk, hogy a vízhatlan
réteg, a mischung (misung, malter), a ragasztó anyag és a csempék vastagsága
összesen 3,5 cm lehet, minden egyes oldalfalon.
Vízhatlanítás: A medence vízhatlanságát a beton alap biztosítja. Bármilyen
vízhatlanító eljárás egy plusz garanciát ad a medence vízzáró jellegére. Ezért a
betonnak vízállónak kell lennie. Egyik módja a vízhatlan jelleg biztosításának FUGA
STOP vízálló fugázó elhelyezése a fal és az alap, valamint az oldalfalak
találkozásánál, illetve betonozásnál használt fuga anyag belekeverése a betonba
még a kiöntés előtt. Amikor megépül a medence test, szükséges elvégezni egy
vízzáró próbát. Teljesen fel kell tölteni a medencét és várni 2 vagy 3 hetet, amely
időtartam alatt megfigyelhető, hogy szivárog-e valahol a víz a medencéből.
Felszíni munkálatok: Az elkészült betonfalakat megtisztítjuk a portól és az üledékes
olajtól. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a habarcs tapadását: Ecsettel fel kell
kenni a betonfalakra a latex PRIMFIX és a Portland 1:1 keverékét. Ez az áthidaló
anyag garantálja a tapadást a betonfal és a vastag ágyazású habarcs között.
Használjunk olyan habarcsot, amely kimondottan medencék készítésére alkalmas. A
falakra a FIX-REVOCO, a RECREMEN PRE-MIX az alapra való, mindkettő tiszta kovakő
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porból készül, és nem tartalmaznak agyagot vagy egyéb salakanyagot. Nagyon
könnyen használhatóak hétköznapi eszközök segítségével, valamint előnyös az
alkalmazásuk, hiszen gyorsan száradnak. A HIDROELASTIC anyaggal bevonjuk a
falak, a talapzat, a túlfolyó és a csatornák felületét, mint egy másodlagos vízzáró
réteget képezve rajtuk ezzel a technikával. Egy pár nap elteltével, a flexibilis
TECNOCOL FLEX ragasztó anyag, illetve egy 10 mm-es fogazatú glettvas segítségével
felhelyezhetőek a kerámia lapok. Javasoljuk a dupla ragasztás technikájának az
alkalmazását. Ha költségvetési okokból kifolyólag nem megoldható az extra
vízhatlan réteg kialakítása , felhelyezhetjük a burkolatot közvetlenül a habarcsra,
FIXAGRES FLEX ragasztó anyag segítségével. Használjon 10 mm-e
s fogazatú glettvasat. Itt is javasoljuk a dupla ragasztás technikájának az
alkalmazását.
Vízhatlan folyékony fugázó: Egy másik lehetőség a medence vízhatlanságának
javítására, a 100%-ig vízálló, rugalmas és saválló CERPOXI habarcs alkalmazása. Egy
nagyon jó alternatívát kínál a JUNTATEC típusú színezett malter a számunkra. Ez az
anyag ellenálló a gyengébb savakkal szemben, és mintegy 2%-át szívja fel a
nedvességnek. Fontos: A fugázást követően szükséges várni 5-7 napot, mielőtt tele
engedjük a mendencét vízzel.

Hézagolók: A medence szerkezeti repedéseit,- ha vannak ilyenek,- figyelembe kell
venni, és flexibilis fugázót alkalmazni 25 m2-ként és/vagy 5 m-ként. Tömítéshez
használjon SELLALASTIC HABOT a hézagok feltöltésére, és rugalmas SELLASTIC -ot a
végső tömítő réteg kialakítására. Várjon 5-7 napot a medence feltöltésével.
4.2. ) Szigetelések
Vízszigetelés:
A vízszintes talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést: 1 rtg Villas E-PV 4 F/K Extra
4 mm vtg. SBS modifikált bitumenes lemezzel oldjuk meg. A talajból származó
nedvességhatások elleni bitumenes vízszigetelő lemez általában 3-5 mm vastag,
jellemzően bitumen alapanyagból, erősítő betétből, és kétoldalt felületvédő, illetve
elválasztó anyagból áll. A polimerbitumenes lemezek az alapbitumenhez hozzáadott
modifikáló anyagtól függően lehet elasztomer - thermoplasztikus gumi hozzá
adásával – SBS típusú termék. Az egy vagy több rétegben alkalmazott erősítő
betétek a szigetelő bitumenkeverék hordozórétegét képezik és meghatározzák a
szigetelő lemezek mechanikai tulajdonságait. A hordozóréteg anyaga lehet
üvegfátyol (GV), üvegszövet (GG), poliészter fátyol/szövet (PV), és fém fólia (Cu). A
legalább 4-5 mm vastag lemezek kettős hordozóréteggel is készülhetnek. A Villas EPV4 F/K EXTRA Bitumenes vízszigetelő lemez, felül SBS modifikált bitumennel,
poliészterfátyol hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén polilefin
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portól, olajfolttól és lazán feltapadt részektől és lazán feltapadt részektől mentes
legyen. Az aljzat esetleges repedéseinek tágassága nem lehet több 1 mm-nél. A
szigetelés síkváltásainál a hajlatokban és a sarkokban legalább 4 cm sugarú ívvel kell
az aljzatot kiképezni. A lemezek átlapolása minimum 5 cm.
Általános tudni valók. A vastag bitumenes lemezek legelterjedtebb beépítési módja
a pb. gázzal működő lángpisztollyal történő felületi megolvasztás és leragasztás.
Lángolvasztásos ragasztásra a legalább 3 mm, hegesztésre a legalább 4 mm
vastagságú lemezek alkalmasak. A bitumenes lemezeket hólyag-, ránc-, és
táskamentesen, teljes felületükön kell egymással lángolvasztással vagy hegesztéssel
összeépíteni. A nem teljes felületű ragasztás csak vízszintes aljzathoz és az első réteg
lemeznél lehetséges. Az átlapolások mentén legfeljebb 2 cm-re kifolyó
bitumenömledék a csatlakozó lemezszélek megfelelő összeragasztását, illetve
összehegesztését jelzi. Az átlapolások mentén a bitumenömledéknek meg kell
jelennie.
Teljes felületű ragasztás: Bitumenes lemezek teljes felülettel leragaszthatók: lángolvasztásos eljárással. Lángolvasztással való ragasztásnál a lemeznek csak a felületét
kell meglágyítani. Kerülni kell a lemez túlhevítését. A lemeztekercset az aljzatra enyhe
nyomással kell kigörgetni.
Talajvíznyomás elleni szigetelés: 2 rtg Villas E-PV 4 F/K Extra 4 mm vtg. SBS modifikált
bitumenes lemezzel.. A termék az alábbi szabványoknak felel meg: Bitumenes
vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni szigetelésre ( EN 13969:2009 szabvány, A típus
) Az E-PV 4 F/K Extra bitumenes lemezt Icopal SIPLAST PRIMER Speed SBS vagy Icopal
ELASTOPRIMER anyaggal kellősített felületre, az előírtak szerint PB üzemű lángolvasztó
( vagy elektromos forrólevegős ) berendezéssel, teljes felületű lángolvasztással kell
elhelyezni. Hideg időben történő felhasználás esetén a terméket a beépítés előtt 24
órán keresztül temperált térben ( min. 12oC hőmérséklet ) kell tárolni. Beépítéskor a
levegő és az aljzat hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5oC. Esős, havas
időben, nedves és jéggel borított aljzat esetén nem építhető be. ICOPAL ELASTOPRIMER: kiváló tapadó tulajdonságokkal rendelkező, hidegen felhordható, gyorsan
száradó, vizes bázisú oldószermentes bitumenes kellősítő anyag. Ecsettel vagy
hengerrel hordható fel a felületre. Az aljzatnak száraznak, tisztának és olajmentesnek
kell lennie. A következő réteg (amennyiben szükséges második réteg kellősítés: pld.
talajvíznyomás elleni szigetelésnél ) felhordását, illetve elhelyezését csak a már
felhordott réteg teljes száradása után szabd kezdeni. Száradási idő kb. 2 óra ( az
aljzat típusától és hőmérsékletétől függően ). Kiadósság 0,1-0,3 l/m2 az aljzat típusától
függően. A többrétegű, 4 mm-es vagy annál vastagabb bitumenes lemez
szigetelések rétegeit egymással teljes felületen (légzárványmentesen) kell
összehegeszteni. Mind a felső lemez felületét, mind a már a leragasztott alsó
lemezréteg felső felületét – a felső lemez teljes szélességében – túlhevítés nélkül meg
kell lágyítani és a felső réteg lemeztekercset enyhe nyomással – lassan, de

- 7 -

folyamatosan – kell kigörgetni. A hegesztéskor a lemez tekercsbeli összetapadását
gátló rétegen ( pl. homok hintés, PE fólia ) az érintkező lemezfelületek meglágyított
bitumenébe teljesen be kell épülnie.
Üzemivíz elleni szigetelés: Zuhanyzókban és az akadálymentes WC-kben vízszintesen
a padlóburkolat és függőlegesen a csempeburkolat magasságáig üzemivíz elleni
szigetelés készül, valamint a konyha, a kávézó technológiailag érintett területein
MAPELASTIC szigetelő anyaggal. A Mapelastic kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonok, úszómedencék és erkélyek vízszigetelésére. Alkalmazható
repedezés nek kitett betonszerkezetek nagy rugalmasságú felületi bevonataként. Eltömíti az aljzatban már meglévő kapilláris repedéseket. Alkalmas ivóvízzel állandó
érintkezésben lévő felületekre. Két előadagolt komponensként kerül forgalomban,
melyeket víz és más összetevők hozzáadása nélkül kell összekeverni. Az így kapott
habarcs simítóval hordható fel a tiszta, tömör és vízzel telítettségig előnedvesített
aljzatra. A Mapelastic-kal közepes, rétegenként 2-3 mm vastagságú simítások
készíthetők. Nagy igénybevételnek kitett, vagy hajszál- repedéses aljzatok esetén a
felhordott habarcsba négyzetes rostanyílású üvegszövet hálót kell fektetni. Felhordás:
simító vagy vakológép. Anyagszükséglet: 1,7 kg/m2 vastagság mm-enként.
Alkalmazási terület: Betonszerkezetek, vakolatok és cementkötésű esztrichek víz elleni
szigetelése és védelme. Jellemző alkalmazások: Beton víztározók, ivóvíztartályok
szigetelése. Fürdőszobák, zuhanyzók, erkélyek, teraszok, úszómedencék, stb. víz elleni
szigetelése hidegburkolás előtt. Támfalak és talajjal érintkező előre gyártott
betonelemek víz elleni szigetelése. Kis keresztmetszetű, terhelésre kismértékben
deformálódó betonszerkezetek (pl. előre gyártott elemek) rugalmas simítórétege.
Vakolatok és betonfelületek zsugorodási repedéseinek lezárása a víz beszivárgása és
a káros légköri hatások ellen. Víz és vegyi anyagok (pl. útszóró sók, szulfátok,
széndioxid, stb.) károsító hatásának kitett betonfelületek vízzáró védőbevonata.
Műszaki jellemzők: A Mapelastic a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett
összetételű, cementekből, finom szemcseméretű adalékokból és speciális
adalékszerekből valamint szintetikus polimerek vizes diszperziójából álló
kétkomponensű habarcs. Bekeverés után a két komponens sima, jól kenhető
habarcsot ad, amely egy munkamenetben 2 mm vastagságig akár függőleges
felületekre is könnyen felhordható. Magas és jó minőségű szintetikus
gyantatartalmának köszönhetően a megkötött Mapelastic bármilyen környezeti
hatás mellett is tartósan rugalmas,1.5 bar nyomásig teljesen vízzáró, a jégtelenítő sók,
szulfátok és széndioxid vegyi hatásával szemben ellenálló marad. Minden tömör és
kellően tiszta tégla beton- kerámia- és márványfelületre kiválóan tapad. Ezek a
tulajdonságok azt jelentik, hogy a Mapelastic-kal védett és szigetelt szerkezetek még
kifejezetten kedvezőtlen klimatikus viszonyok közepette is — pl. magas sótartalmú
tengerparti vagy erősen szennyezett ipari környezetben — megállják a helyüket.
Javaslatok: Ne használja a Mapelastic-ot vastag bevonatként (2 mm feletti
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adalékot vagy vizet.
Felületszivárgó lemez: Delta MS 8 mm. Nagy testsűrűségű polietilén, 8 mm dombor
magasságú lemez. Szigetelésvédő fal, illetve szerelőbeton kiváltására. Jelen esetben
a medencefal függőleges falára és pincefalakra elhelyezve, a szigetelés védelmére.
Felületszivárgó a két héjú konstrukcióban. Anyaga: dombornyomott lemez nagy
tömörségű polietilénből. Korhadásmentes, az ivóvízre ártalmatlan. Tulajdonságok: Az
alapfal felé fordított domborulatok biztonságosan választják el az alapfalat a nedves
talajtól. A domborulatok között légcsatornák alakulnak ki, a fal lélegezhet.
Földvisszatöltés során a lemez mechanikai védőrétegként működik, a szigetelés nem
sérül. A DELTA-MS lemeznek magas a nyomószilárdsága - kb. 250 kN/m2- és több
mint 1.800 domborulat található rajta négyzetméterenként. A lemez hőszigetelésre
beépítve gondoskodik a hőszigetelést érő nyomás jobb elosztásáról. Ellenáll a
kemikáliáknak
gyökér álló, rothadás álló, ártalmatlan az ivóvízre. Felhasználás: magasépítésben.
Jó vízáteresztő képességű talajban, bitumenes bevonat szigetelésre vagy vízzáró
vakolatra. Mélyépítés, mérnöki létesítmények: réteg-, torlasz- vagy talajvizek biztos,
nyomásmentes elvezetésére. A DELTA-MS lemez mechanikai rögzítése dübelezéssel,
szögezéssel, kapcsokkal ill. szegélyléccel egyaránt történhet. Rögzítési idő: kevesebb
mint 4 perc/m2. A sima átlapolási sáv mindig pontos, tömör illesztést biztosít. A
diagonális domborulat-struktúra nyílegyenes hajlatképzést, és a sarkok pontos
kialakítását teszi lehetővé. Kiegészítő termékek: DÖRKEN Delta MS dűbel, speciális
rögzítő. Szükséglet 1db/m2. DÖRKEN Delta MS profil: lezáróprofil Delta MS lemezhez.
Csapadékvíz elleni szigetelés:
Az épületek lapostetős szigetelését pvc, vagy bitumenes lemezfedéssel oldhatjuk
meg.
Rhenofol CG csapadékvíz elleni szigetelés.
A szigetelés anyaga Rhenofol CG lágyított (monomer) polivinil-klorid (PVC-P)
üvegfátyollal erősítve. A szélén gyárilag felhordott öntapadó tömítő szegéllyel,
hátoldalán szervesen összeépített nagy szilárdságú műanyag fátyollal. A lemezek
közvetlenül az egyenetlen alapfelületre történő fektetés igénybevételeinek
megfelelően lettek kifejlesztve. Bármely rögzítési mód esetén alkalmazható,
közvetlen a meglévő szigetelésre vagy aljzatra fektetve. Az öntapadó szegély
megkönnyíti a lemezek összehegesztését, tartós és időtállóan tömör kapcsolatot
eredményez.
Rétegfelépítés:
Teherhordó aljzat: 25 cm vastag vasbeton lemezfödém
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lemezt átfedéssel kell fektetni. 10 cm átfedés esetében az átfedés szélét megfelelő
összekötő szalaggal (pl. FDT párazáró összekötő) szalaggaI kell lezárni.
Hőszigetelés: A hőszigetelő lemeztábla formatartó és lépésálló legyen. Annak
érdekében, hogy a szélállóság a fektetés során növelhető legyen, illetve ha fennáll a
veszélye annak, hogy a szél a lapokat megmozdítja, ajánlatos a hőszigetelő lemezeket külön rögzíteni (függetlenül az anyagminőségtől).
Beépítési módok: Lazán fektetve, leterhelve a Rhenofol CG-t és a tető további
rétegeit a szélaláfúvás ellen leterhelés rögzíti, ez kavics vagy lapterítés lehet. (A leterhelés önsúlya>80 kg/m.)
Csatlakozások kialakítása: Minden rácsatlakozást, ill. lecsatlakozást Rhenofol
csatlakozó csíkkal kell készíteni. Ha a rácsatlakozás 20 cm-nél magasabb, a
szigetelő lemezt a felhajtásnál teljes felületén le kell ragasztani (a szélszívás ellen)
vagy külön rögzített Rhenofol fóliabádogra kell rádolgozni. Ragasztott kivitel esetén a
lemezél 20 cm szélességben ragasztás nélkül marad a sarok mindkét oldalán,
lehetővé téve a hőmozgások
kiegyenlítését. A leterhelés meghatározása
párkánymagasság a terepszint felett 1 mező rögzítés db/m2.
Megmunkálás: A Rhenofol lemezeket az ismertetett rétegekre lazán kell fektetni. A
lemezek 5 cm széles átlapolását az integrált tömítőszalaggal kell összehegeszteni. A
Rhenofol® anyagok fektetését az alkalmas idomdarabok, mint a belső, ill. külső
sarkok, mandzsetták stb. határozottan megkönnyítik és meggyorsítják.
RHENOFOL lemezek rögzítése: KLETT-rendszerrel. KLETT-rendszer alkalmazáskor a
vízszigetelés alatta található rétegektől teljesen elválasztott. Ebből adódóan az
aljzat és a szigetelőlemez külön mozoghat, mely által a tető rétegei között nem
keletkezik feszültség. Mivel a lemezek toldása a rögzítőszalagokra merőleges, a
szélteherből származó erők a lemeztoldásokban alig ébresztenek feszültséget, növelve a szerkezet élettartamát és biztonságát. A RHENOFOL alsó oldalán található nagy
szilárdságú filcréteg a rögzítésen túl a vízszigetelés alatti páranyomás kiegyenlítésről
is gondoskodik.
FDT tartozék program: A tartozék program olyan építőelemeket tartalmaz, amely a
Rhenofol CG és a Rhenofol CV/CG csapadékvíz szigetelő rendszerben, valamint
bitumenes tetőkön is kitűnően alkalmazható.
Páraszellőzők /Csőátvezetések: Ezek az alkatrészek megnövelt ütésállóságú PVC-ből
készülnek PVC, PIB, illetve bitumen karimával szállíthatók. Átmérőjük NA 100.
A csőátvezető elhelyezéséhez 190 mm átmérőjű kerek nyílás szükséges. Hőszigetelt
szára van, igény szerint legfeljebb 160 mm, illetve 240 mm vastagságú hőszigetelés-
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hatásos keresztmetszet 88 cm2.
Fém profilrendszer szegélyek kialakításához:
Tetőlezáró profil. A tetőlezáró profil egy préselt alumínium sín, amelyre a csapadékvíz
szigetelő lemez műanyag kapcsokkal rögzíthető (egy 4 m-es profilra 7 kapoccsal).
A profilra hajlított, rugalmas zárólemezt lehet rápattintani. A szállítás külső sarokkal és
a zárólemez összekötő darabjaival együtt történik, de ezek a zárólemez anyagából
a helyszínen is kialakíthatók.
Fallezáró profil: A fallezáró profil 4 m hosszú, alaktartó merev alumínium profil, amely
20 cm-enként kiosztott furattal készül. A falra rögzítés az együtt szállított facsavarral és
dübellel történik. A kifelé leélezett orr lehetővé teszi az S tömítőmassza egyszerű felhordását.
Kavicsfogó profil: Perforált rozsdamentes acél vagy alumínium kavicsfogó profil
leterheléses tetők készítéséhez.
Lefolyók: számát az ország előírásainak megfelelően, az eső intenzitásának, a lejtésének és a víztelenítendő tető vízelvezetési tulajdonságának, illetve vízelvezető
képességének a figyelembevételével kell meghatározni. Ellenőrizni kell, hogy az
ejtőcső átmérője a torlódásmentes vízelvezetést lehetővé tegye.
VarioGully: A VarioGully rendszer elemeivel megoldható: hideg és meleg tetők vízelvezetése (VarioGully), hidegtetők, melegtetők 35–240 mm vastag hőszigetelésének áthidalása (melegtető toldat 35–160 mm, illetve 160–240 mm vastag
hőszigeteléshez, méretre vághatóan), csatlakozás függőleges vagy vízszintes
lefolyócsőhöz, kis szerkezeti magasságú tetőhöz is (VarioGully lefolyó (NA%),
csatlakozás NA 150, NA 125, NA 100 és NA 75 méretű ejtőcsövekhez (koncentrikus és
excentrikus szűkítők).
Bitumenes lemez szigetelés esetén:
Lapostetők szigetelésekor fontos szempont, hogy az aljzat mennyire szilárd/ lépésszilárd, ezért a hőszigetelésnek megfelelő szilárdsággal kell rendelkeznie, akár EPS,
akár szálas hőszigetelő táblákból készül. A kétrétegű szigetelés élettartamát
alapvetően ez határozza meg. Az alátétlemez kiválasztását részben a rögzítés
megoldása befolyásolja. Mechanikai rögzítés esetén csak üvegszövet vagy
poliészterfátyol-betétes lemezek alkalmazhatók.
A lemez kiválasztásának szempontjai:
a szigetelés mindig két rétege SBS bitumenes lemezből legyen;
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tartoznak. Az időjárási viszonyokkal szemben nagy ellenálló képességgel rendelkező
szigetelő lemezeket lágy bitumen, és SBS termoplasztikus kaucsuk laboratóriumban
meghatározott kombinációjával gyártják. A rendkívül nagy szakadási nyúlás, kiváló
repedésáthidaló képesség, kimagasló hideghajlíthatóság és hordozóbetéttől
függően nagy szakítószilárdság jellemzi. A korszerű hordozórétegek (üvegfátyol,
üvegszövet, poliészterfátyol) alkalmazásával biztosítható, hogy a követelményeknek
és a felhasználói igényeknek leginkább megfelelő vízszigetelő lemezek kerüljenek
A lemezeket a legigényesebb vízszigetelések készítésére használják általában két
rétegben, esetleg a hagyományos üvegszövet hordozórétegű hegeszthető
lemezekkel kombinálva. A felső oldalán durva ásványi zúzalékkal ellátott bitumenes
lemezeket kizárólag a szigetelés zárórétegeként lehet alkalmazni.
Alsó réteg: Villas E-G 4 F/K Extra: Bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált
bitumennel, üvegszövet hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó
felületen poliolefin fólia kasírozással alépítményi szigetelésekhez és többrétegű
lapostető szigetelések alsó, vagy közbenső rétegéhez. A termék az alábbi
szabványoknak felel meg: Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni
szigetelésre. (EN 13969:2009 szabvány, A típus) Bitumenes lemez tetők
vízszigetelésére. (EN 13707:2013 szabvány) Felhasználási terület: Talajnedvesség és
talajpára elleni szigetelésként egy rétegben, talajvíznyomás elleni szigetelésként két
vagy több rétegben, valamint talajnedvesség és talajpára elleni szigetelések
védőrétegeként egy rétegben forró levegős vagy lángolvasztásos ragasztással teljes
felületen leolvasztva. Többrétegű csapadékvíz elleni vízszigetelések alsó rétegeként
alkalmazható foltszerű, vagy teljes felületű lángolvasztásos ragasztással leolvasztva,
vagy mechanikai rögzítéssel rögzítve. Beépítés: Az E-G 4 F/K Extra bitumenes lemezt
Icopal SIPLAST PRIMER Speed® SBS vagy Icopal ELASTO-PRIMER anyaggal kellősített
felületre, vagy az előző munkamenetben elhelyezett bitumenes lemezre, az Icopal
Kft., vagy jogelődei által kiadott Alkalmazástechnikai Kézikönyvben előírtak szerint PB
üzemű lángolvasztó (vagy elektromos, forrólevegős) berendezéssel, teljes felületű
leolvasztással kell elhelyezni, illetve tetőszigetelések esetén -a rétegrend
függvényében- mechanikai rögzítéssel rögzíteni. Hideg időben történő felhasználás
esetén a terméket a beépítés előtt 24 órán keresztül temperált térben (min. 12° C fok
hőmérsékleten) kell tárolni. Beépítéskor a levegő és az aljzat hőmérséklete nem lehet
alacsonyabb, mint +5°C fok. Esős, havas időben, nedves és jéggel borított aljzat
esetén nem építhető be. Felső réteg: Elastobit PV TOP 42 Speed Profile SBS:
Bitumenes vízszigetelő zárólemez SBS modifikált bitumennel, üvegszövet hordozón,
felső felületén palaőrlemény hintéssel, a felső felület szélén 8 cm széles, profilozott
felülettel és rajta elhelyezett leolvasztható fóliával, alsó oldalán profilozott felülettel,
és leolvasztható poletilén fólia védelemmel. A termék a „Speed profile SBS”
technológiával készült többrétegű tetőszigetelések felső rétegéhez. A termék az
alábbi szabványoknak felel meg: Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére ( EN 13707 :
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felső, zárórétegeként alkalmazható teljes felületű lángolvasztásos ragasztással
leolvasztva.
Beépítés: Az Elastobit GG TOP 42 Speed Profile SBS bitumenes lemezt az előző
munkamenetben elhelyezett bitumenes lemezre PB üzemű lángolvasztó ( vagy
elektromos üzemű forrólevegős ) berendezéssel, teljes felületű leolvasztással kell
elhelyezni. Hideg időben történő felhasználás esetén a terméket a beépítés előtt 24
órán keresztül temperált térben ( min.12oC hőmérsékleten ) kell tárolni. Beépítéskor a
levegő és az aljzat hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5oC. Esős, havas
időben, nedves és jéggel borított aljzat esetén nem építhető be.
Hőszigetelések:
Talajonfekvő padlóban és közbenső födémen: ISOVER TDPT 30/30 lépéshangszigetelő lemez. Hővezetési tényezője: 0,033 [W/mK] A lépéshanggátlás javítása
érdekében alkalmazandó az úsztatott aljzatoknál. Az ISOVER kerületi szegélysávokat
a feltöltés beépítése előtt el kell helyezni. A kerületi szegélysáv (peremszigetelés)
legalább a hangszigetelő réteg aljáig érjen, felül pedig az aljzatbeton szintje felett 12 cm magasságig. Ha a lépéshangszigetelő lemezeket szoros illesztési hézaggal
fektetjük, az érintkező lemezek üveggyapot szálai összefonódnak, homogén,
hézagmentes réteg alakul ki, ezáltal nő a hang- és hőhidak elleni védelem. A
lépéshangszigetelés fölé elválasztó, technológiai szigetelésként műanyagfóliát kell
fektetni. Az egyrétegű fólia átlapolása legalább 15 cm legyen, leragasztva. A szélek
mentén a fóliát a kerületi szegélysáv fölé kell felhajtani.
Homlokzaton 10 cm vastag Austrotherm
hőszigetelés, dűbelezéssel felfogatva.
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Lapostetőn 25 cm Austrotherm AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigeteléssel.
A teljes hőszigetelés 2 rétegből áll.
4.3.) Falazatok
Válaszfalak Porotherm NF 10 cm vastagságban, 3,0 m magasság felett koszorú
merevítéssel, illetve gipszkartonfalak.
Porotherm NF 10 cm vastagságban, 3,0 m magasság után koszorú beépítéssel.
A válaszfal csak méretezett válaszfalalapra, illetve szilárd, megfelelő teherbírású
födémre építhető. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazóhabarccsal kell
kiegyenlíteni. A válaszfalakat kétsoronként a vízszintes hézagban vezetett 2,8 mm-es
lágyvas huzalokkal kell merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falakhoz
csatlakoztatni, bekötni. A merevítőhuzalt kétsoronként a vízszintes fugák habarcsrétegébe kell ágyazni, és kampós szeggel rögzíteni. A teherhordó falaknál a huzalt a
teherhordó falhoz függőlegesen rögzített 8 mm-es köracél pálcákhoz kell bekötni. A
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visszahajtással
rögzíteni azokat. A fa ajtótokokhoz a lágyvas huzalt szegekkel kell rögzíteni.
A válaszfal felső síkja és a födém között 2-3 cm-t kell hagyni a mennyezethez történő
rögzítéshez, ennek megfelelően kell kiosztani a sorokat. A legfelső sort a födémhez
téglánként téglaékkel kell kiékelni. A téglasorok felrakásánál a téglákat teljes felületű
habarcságyba kell helyezni. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 8-16 mm között
változhat, átlagosan 12 mm. A vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan
ügyelni kell arra, hogy az a téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve habarccsal. A
vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni.
A téglák végleges helyükre illesztésénél, a hagyományos téglafalaknál megszokott
kőműveskalapács helyett gumikalapácsot kell használni. A válaszfaltéglákat kötésben kell falazni. A téglákat úgy kell kiosztani, hogy a falvégre mindig gyártott szélű
egész, illetve fűrészelt szélű feles elem kerüljön. Válaszfaltégla alkalmazása esetén az
eresztékek irányát nem kell soronként váltogatni. A fal síkjából kiálló eresztékeket le
kell ütni, hogy a vakoláshoz egységes, sík felület álljon rendelkezésre.
Gipszkartonfalak: Pld. RIGIPS gipszkartonból. Legelőször kijelöljük a válaszfal tervezett
helyét, majd egy zsinór vagy profil segítségével rajzoljuk fel a szerelési
vonalat. Jelöljük ki azt is, hogy hova szeretnénk az ajtót. Vízmértékkel és
vonalzóval rajzoljuk fel a környező falakra és mennyezetre is a fal helyét. Fontos tudni,
hogy az lapszerkezet helyének kijelölésekor a Rigips lapok vastagságával is
számolnunk kell. A fal kerületi elemeire, azaz a vízszintes UW és függőleges CW
profilokra felragasztjuk a szigetelő szivacscsíkot. Az UW profilokat a padlóra is és a
mennyezetre is rögzítenünk kell, majd az alap anyagától függően kiválasztjuk a
megfelelő rögzítőelemeket, és azok segítségével felszereljük. Beton alap esetén
például a műanyag beütőéket használjuk. Figyeljünk oda, hogy a rögzítési távolság
ne haladja meg a 800 mm-t, falsarkok közelében pedig a 200 mm-t. A CW
profilokat ugyanezeket a maximális rögzítési távolságokat figyelembe véve,
műanyag beütőékkel a falra rögzítjük. A CW profilokat oszloponként illesszük az UW
profilokba, tehát a CW profil az alsó UW profilokban kell hogy álljon. A CW
profilokat a Rigips lapok szélességétől függ. 1200 mm gipszkarton lap esetén ez
maximum 600 mm lehet. A CW profiloknak körülbelül 10-15 mm-rel rövidebbeknek
kell lenniük a helyiség belmagasságánál. Annak érdekében, hogy a profil merevebb
oldalán kezdhessük meg a lapok rögzítését, a CW profilokat úgy helyezzük el, hogy a
szárai a szerelés irányába nézzenek. A CW profilokat nem szükséges az UW
profilhoz rögzíteni, mivel a CW profilokat az UW profilok csak kidőlés ellen támasztják
meg. Felszereljük a fal egyik oldalára a Rigips lapokat úgy, hogy a hosszanti oldal a
függőleges profilokkal kell hogy párhuzamos legyen. 1200 mm széles, 12,5 mm
vastagságú lapoknál egy teljes lappal kezdjük el a felszerelést (a 9,5 mm vastagságú
lapok inkább szárazvakolatként ajánlottak). A lapokat elegendő a függőleges
CW profilokhoz rögzíteni, gipszkarton csavarokat használjunk hozzá. A csavaroknak
250 mm-re kell lennie egymástól. Lehetőség szerint a burkolás során egész
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400 mm magasak és egynél több darab nem kerül közvetlenül feléjük. Figyeljünk
arra, hogy a burkoláskor a szomszédos lapok vízszintes hézagai közt legalább 400 mm
legyen, és biztosan ne alakuljon ki kereszt alakú hézag. Miután az egyik oldal
gipszkartonnal való burkolását befejeztük, elhelyezhetjük az esetleges elektromos
vezetékeket, amelyeknek a CW profilokon direkt erre a célra szolgáló nyílások
találhatóak. Ezután elhelyezhetjük az ásványgyapot hőszigetelő anyagot. Ügyeljünk
rá hogy a szigetelés az egész felületet betakarja, ne legyenek hézagok. Hőszigetelő
anyagot táblában vagy hengerben is vásárolhatunk. Ezután folytathatjuk a fal
burkolását a másik oldalon is. 1200 mm széles lapok esetén hosszában félbevágott
lap felszerelésével kezdjük el, hogy így az egyik oldalon kialakult függőleges
hézaggal szemben a másik oldalon egész lap helyezkedjen el. Hézagkitöltővel
dolgozzuk el az egyenetlenségeket, köztük a csavarfejek helyét is. Ha igazán erős, jó
műszaki tulajdonságú falat szeretnénk, javasoljuk a 2 rétegű falazat kialakítását, így
megnövelhető a falazat hangszigetelési és tűzvédelmi tulajdonságai is. Ezáltal a fal
maximális magassága és teherbíró képessége is javul. Itt oda kell figyelnünk, hogy
milyen széles lapokat használunk! 600 mm-es függőleges bordatávolság esetén
kizárólag 1200 mm széles gipszkarton lapok használhatóak. Ilyenkor az alsó réteg
rögzítéséhez harmadannyi csavart használjunk fel, és a hézagait hézagoló anyaggal
töltsük ki, hézagerősítő szalag használata nélkül. Az alsó és felső réteg közötti
függőleges hézagokat el kell tolni 1 CW profilnyi osztással, illetve arra is figyeljünk,
hogy a vízszintes hézagok sem kerülhetnek egymásra, és legalább 400 mm-re
legyenek egymástól. Kerüljük ilyenkor a kereszt alakú hézagok kialakulását is. Ajtótokok kialakítása Rigips gipszkartonfalba: Ajtótok készítése fakeretes ajtó esetén.
Miután elkészültünk a válaszfallal, az utólag beszerelhető ajtók beillesztése következik.
Ahhoz, hogy ajtót szerelhessünk fel, előbb ki kell alakítanunk neki az erre a célra
alkalmas fogadószerkezetet. Amennyiben a belmagasság maximum 2800 mm, az
ajtószélesség legfeljebb 850 mm és az ajtószárny 25 kg tömegű, úgy az ajtótok
fogadószerkezetét normál anyagvastagságú, dobozonként egymásba illesztett UW
és CW profilokat használjunk fel a Rigips gipszkarton falunkhoz. Az ajtótok
kialakításának menete: Hagyjuk ki az ajtó helyén a padlón futó UW profilt. Az UW
profil végződéseket rögzítő elemekkel, például műanyag beütőékkel az ajtótok
mindkét oldalán rögzítsük a padlóhoz. A függőleges CW és UW profilokat szabjuk
méretre, azaz a belmagasságnál 1 cm-rel rövidebbre, és a kettőt forgassuk össze,
ezzel kialakítva a dobozt, melynek belső üregét ásványgyapot szigetelőanyaggal
kitöltünk. A doboz tartót állítsuk függőleges helyzetbe, és a padlón illetve a
mennyezeten futó UW profillal kössük össze lapos nagyfejú önmetsző
lemezcsavar alkalmazásával. Miután a doboztartókat rögzítettük, az ajtótok
felett UW profilból készítsünk összekötő elemet, amelyet lemezvágó olló segítségével
úgy alakítsunk ki, hogy az UW profilt 45°-os szögben bevágjuk, majd a megfelelő
szögbe meghajlítjuk. Az így kialakított összekötő elemet a megfelelő magasságban
helyezzük el a CW profilok közé, és rögzítsük lapos nagyfejú önmetsző lemezcsavarral.
Megerősített UA profilokat alkalmazzunk, amennyiben a doboz tartó beépítési
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ugyanis egy horgonyzott acélból hajlított fokozott erősségű tartó, amely akkor is kellő
merevséget biztosít, ha a belmagasság vagy az ajtóméret nagyobb a
megszokottnál. Az UA profilt alul is és felül is az “L” alakú rögzítő elemmel kell a
mennyezethez és a padlólaphoz erősíteni. Az UA profilokhoz a gipszkarton lapokat
ugyanúgy kell csavarozni, a különbség csak az, hogy ilyenkor önfúró gipszkarton
csavart (fémhez) kell alkalmaznunk. Könnyítsük meg az ajtótok feletti rész
burkolását az összekötő elem fölé helyezett két rövidre vágott CW profillal úgy, hogy
azok függőleges tengelyei legalább 15 cm-re legyenek egymástól az ajtótok
szélétől. A Rigips gipszkarton lapokat mind a CW profilokra és az áthidaló UW
profilra is rögzíteni kell. A lapok felszerelésekor ha keletkezett vízszintes hézag, az
az ajtótok sarkától szintén legyen legalább 15 cm-re.
Acél ajtótok beépítése: Acél ajtótok Rigips szerkezetbe történő beépítése esetén már
az ajtó megvásárlásakor oda kell figyelnünk, hogy olyan ajtótokot válasszunk,
amelyet direkt gipszkarton falhoz gyártottak. Amennyiben a belmagasság maximum
2800 mm, az ajtószélesség legfeljebb 850 mm és az ajtószárny 25 kg tömegű, úgy
az acél ajtótokot UW és CW profilok segítségével rögzíthetjük. Ha ezen feltételek nem
teljesülnek egyszerre, akkor itt is UA profilokat kell használnunk. Az acél
tokot a falprofilokhoz hasonlóan szereljük fel. Össze vannak kötve a profilok, és a
fatokos ajtó megoldáshoz hasonlóan helyezkednek el. Az acéltok behelyezésével
kapcsolhatjuk össze a CW profilokat és az összekötő UW profilt, minimum 3,9 mmes lemezcsavarokkal, melyeket az ajtótok csatlakozásaiba kell becsavarozunk,
csatlakozásonként pontosan 2 db csavart. Ha a fal szigetelésére ásványgyapotot
alkalmaztunk, akkor a hangszigetelési tulajdonság javítása érdekében a profilok és
ajtótok közötti üreget is töltsük ki szigetelőanyaggal. A falak rögzítése padlóhoz és
mennyezethez: A válaszfal mennyezethez rögzítésében az UW profilok lesznek
segítségünkre. Mielőtt rögzítenénk, egy szivacscsíkot helyezünk el a profilra. Ha a
födém betonból készült, műanyag beütődűbellel, egyéb esetben a teherhordó
födém anyagához passzoló rögzítőelemmel fixálhatjuk. Az előre elkészített,
iszta” padlóra a válaszfalakat egyszerűen rögzíthetjük. Ha nagyon jó hangszigetelésű
falat szeretnénk, akkor a gipszkarton falat a csupasz födémre rögzítsük, majd
a padlózat többi rétegét hangszigeteléssel, például az erre a célra tökéletesen
megfelelő szivacscsíkkal vállasszuk el a faltól. Hogyan csatlakoztassuk egymáshoz a
Rigips gipszkarton falakat? L alakú sarkok és T alakú elágazások kialakítása A Rigips
gipszkartonlap megszakítás nélküli lehetőségei: Először rögzítsük a vízszintes UW
profilokat, amelyeket már elláttunk szivacscsíkokkal. Az UW profilt a merőlegesen
végigfutó UW profiltól legalább 15 mm-re kell elhelyeznünk. A végigfutó UW
profilba tegyük bele a CW profilokat méghozzá úgy, hogy az elágazásnál fontos,
hogy legyen ott profil. Helyezzük el a Rigips gipszkarton lapot, majd rögzítsük a CW
profilokhoz. Gipszkarton csavarok segítségével a másik falhoz rögzített lapon
keresztül rögzítsük a merőleges fal szélső elemét. Ezután a többi CW
profil behelyezése után a merőleges fal egyik oldalát is fedjük be gipszkarton lappal.
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rendezzük el a profilnál, így a másik oldalon is elkezdhetjük a burkolást.
Füstkötény fal: A gördülő füstkötény fal nem csak a biztonságot és a rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja, de a belső terek tervezését is segíti. Ez a berendezés
nem akadályozza a fény belső terekbe való bejutását. Kis méreteinek és alacsony
holtsúlyának köszönhetően nem igényel speciális szerkezeti megoldásokat, így
bármilyen helyiségbe beszerelhető. Az mcr Prosmoke füstkötény fal, a teljes elszívó
rendszer részeként, leválasztja a kiáramlási zónákban lévő füsttartályokat az épület
többi részétől, és ezzel a tető vagy mennyezet alatti teret szakaszokra osztja.
Füstelvezetőkkel és bemeneti nyílásokkal kombinálva a füstkötény fal a következőket
teszi lehetővé: növeli a füstelvezetők hatékonyságát azáltal, hogy a füstöt a zónán
belüli tartályokban tárolja, füstmentesen tartja a menekülési útvonalakat, csökkenti a
füst és forró gázok által okozott károkat, és optimalizálja a füstszabályozást.
Az mcr Prosmoke füstkötény fal akár 8m-es magasságú nyílásokat is képes lefedni. A
szélességet a függöny modulok száma határozza meg. Részei: speciális tűzálló
szövet, szervomotoros görgő horganyzott acéllemez burkolatban, horganyzott
acéllemezből készült alsó teher a függönyhöz, tápegység modul, oldalsó vezetősínek (opcionális), szabályozó; az mcr8705 panel opcionálisan ellátható mcr R0424K
vagy mcr R0448K modullal

4.4.) Nyílásáthidalók
Homlokzaton és a belső vasbeton falakban födémmel egybeépített áthidalókkal,
valamint a homlokzati üvegfal mentén az attika, mint faltartó kiváltással. A födémkiváltás és az attika a monolit vasbeton pillérekhez rövid konzollal kapcsolódik.
Porotherm válaszfalaknál A10-es nyílásáthidalások. Az áthidalók építés közben alátámasztás nélkül egyáltalán nem terhelhetők. Az alátámasztó állványzatot még az
áthidalók
elhelyezése
előtt
kell
elkészíteni.
2,0 m-es nyílásméretig középen egy helyen kell az áthidalókat alátámasztani, 2,0 mnél nagyobb nyílás esetén két alátámasztás szükséges. Ha az áthidaló koncentrált
terhet kap, a koncentrált teher alatt alá kell azt támasztani.
4.5.) Nyílászárók
- Külső homlokzati nyílászárók:
Schüco FW 50+ / FW 60+ típusú hőhídmegszakításos, lizénás, osztóbordás alumínium
függönyfal profil -rendszerből álló nyitható és fix üvegezésű függönyfalak. Hőszigetelt,
3 rétegű biztonsági üveggel. Akadálymentes közlekedés biztosításához kétszárnyú
ajtónál
automata küszöbbel és karos ajtócsukóval, kilincs helyett kívül-belül 45
fokban elhelyezett 60 mm hosszú tolórúddal, másodzárral.
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Magas hőszigetelésű alumínium ablakrendszerrel energetikailag
optimalizált
üvegfalc tömítéssel, középső lengőtömítéssel és a PA szigetelő profilok új kontúrjával.
A kiemelt hőszigetelésű .HI (High Insulation) függönyfalrendszerek garantáltan
megfelelnek az aktuális hőszigetelési szabványoknak. A hőszigetelés optimalizálása
az újszerű hőhídmegszakítóval: Uf = 0,8 W/m2K, csavarkapcsolat befolyásolásával.
Nagy üvegsúlyok felvételére is alkalmas: osztóbordánként az FW 50+ esetében 400
kg, az FW 60+ esetében 600 kg. Az új üvegalátámasztás lehetővé teszi a 3 rétegű
üvegezés fogadását is 64 mm üvegvastagságig. A SCHÜCO AWS 102 strukturális
ablak, nyitható elemként egyaránt beépíthető a SCHÜCO FW 50+ és FW 60+
függönyfalakba. Hatékony szellőztetést tudunk elérni.
Belső ajtók:
Len Team belső ajtók: Tokkivitel: FU-RF tok, utólag szerelhető kivitel, minden éle
kerekített, végleges felületkezeléssel fa színben. 60 mm széles borítással. Szárnykivitel:
Üreges forgácslap szerkezetű betétrész, végleges felületkezelés, kerekített élképzés, faszínben, CPL borítással. Pánttal, kilinccsel, körcimkés kilincs garnitúrával.
FriDoor belső ajtók: Tokkivitel: Utólag elhelyezhető acél kőműves tok gumitömítéssel.
Szárnykivitel: Üreges forgácslap betétes, CPL borítású tele ajtólapok. Pánttal,
kilinccsel, körcimkés kilincsgarnitúrával.
Zárás a következők szerint történhet: - BB zár esetében a mellékelt normál tollaskulccsal - PZ zár esetében biztonsági – hengerzáras – kulccsal - WC zár esetében a
retesz a belső oldalról, kézzel működtethető Karbantartás, ápolás: A szerkezetek
tisztítása, konzerválása, állag megőrzése. Ez történhet puha kendővel vagy
papírtörlővel, normál háztartási folyékony (karcmentes) tisztítószer alkalmazásával.
Állag-megőrzés a mozgó alkatrészek kenésével történik. Az üzemeltető belátása
szerint végzi. Ellenőrzés: Ellenőrzés, műszaki vizsgálat a működés ellenőrzése
érdekében. Végrehajtandó az alábbi szempontok alapján: Az ajtónak be kell
feküdni a tokjába, a nyelvnek be kell találnia az ajtókeretben levő résbe, és ott
rögzülnie kell. Nyitáskor az ajtólapnak a kilincs lenyomására akadály nélkül ki kell
nyílnia. Az ajtószárny a padlót nem súrlódhatja.
NOVOFERM acél ajtó: NOVOFERM acéltok, falcos és falc nélküli ajtólapokhoz, V8618
vagy V8610 típusú pánttáskákkal, gumitömítéssel. Ajtólap: dupla falú horganyzott
acéllemez, pórszórt, hőszigetelt kőzetgyapot tömítéssel, süllyedő küszöbbel.
Az ajtólap horganyzott alapanyagú, három oldalon falcolt, duplafalú, 40 mm vastag
Belső szerkezet: papírrács betét. Felület: törtfehér színű hőkezelt alapozás - PZ

- 18 (biztonsági) zártest az ajtólapba építve - Pánt felsőrész az ajtólapba építve (V0020) ~ 15 mm hosszvágási lehetőség - Kilincs Beépítés előtt kérjük megvizsgálni a
következőket: A falnyílások - szabad belméretek megegyeznek-e a leszállított tokok
méreteivel? A nyitás irányát (jobbos vagy balos) felesleges ellenőrizni. Ezt elegendő
az ajtólap beakasztása előtt eldönteni. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy egyes
tokok szállítás közben elmozdulnak a derékszögtől. Kérjük, hogy ilyen esetben a jobb
vagy bal oldalrész óvatos felütköztetésével ezt igazítsuk ki. Falazás közbeni beépítés:
Előnyei: A tok egyúttal sablonként is szolgál, ami időmegtakarítást eredményez.
Vésési munkák stb. előkészítés nélküli (körcímkés és rövidcímkés kilincsgarnitúra is
felszerelhető) - Kétszárnyú kivitel esetén az állószárny alul és felül tolózárral rögzíthető
elmaradnak. Kifogástalan habarcskitöltés válik lehetővé. elmaradnak. Kifogástalan
habarcskitöltés válik lehetővé. A tok mögötti rést öntsük ki habarccsal (a
cementhabarcs keverési aránya 1:4). Az acéltok és a falazat ilyen módon egyetlen
építőelemet alkotnak. Saroktokok esetében a befalazó karmokat úgy hajlítsuk ki,
hogy azok a téglák fugáiba illeszkedjenek. Átfogó tokoknál használjunk falazó
szemet, amelyet szintén a téglasorok közé a fugába kell ágyazni. A tokszárak
helyzetét vízszintmérővel ellenőrizzük. FIGYELEM! A tokokat mindkét beépítési mód
esetén 30 mm padlóbenyúlással kell beépíteni! Beépítés meglévő falnyílásokba: Az
acéltokot állítsuk be a falnyílásba és a beigazítást a fentiekben leírt módon végezzük
el. Saroktokoknál a befalazó karmokat a meglévő kivésett nyílásokba hajlítsuk be és
esetleg ékeljük ki. A tokot a nyers padlózathoz és a kiváltóhoz ékeljük ki. Vigyázni kell
arra, nehogy a tok egyes részei befelé kidomborodjanak (csökken a belméret).
Helyezzük el a zsaluzódeszkákat. Folyékony cementhabarccsal (1:4) megfelelően
öntsük ki, különben üregek keletkeznének. További fontos útmutatások: Vizsgáljuk át
a tokot és állapítsuk meg, hogy az oldalszárak párhuzamosak-e. Felfalazás után a
szélességet mérőszerszámmal ellenőrizzük. Az összekötő- és a szállítási síneket
távolítsuk el, vagy az összekötősíneket jól tömjük alá, különben a szabad szélesség
alul megváltozhat, ha a tokon áthajtanak vagy arra rálépnek. Fagyvédő vagy
gyorskötésű adalékanyag használatakor a gyártó cég bedolgozási utasításait
pontosan be kell tartani. A tömítőprofilokat csak a festési munkák elvégzése után
húzzuk be (5 sz. ábra). Ezáltal azok szennyeződése vagy sérülése elkerülhető.
Gumitömítés alkalmazása esetén az ajtó becsukása csekély zajjal jár, továbbá
légzárás szempontjából is előnyös. A mindkét tokszárban megtalálható méterszint
jelek és a „0” szint jelek megkönnyítik a munkát. Beépítés után azonnal lehet vakolni.
Fugamentes

a

lezárás

-

nincsen

utólagos

vakolás

-

ez

munkamódszert eredményez. Az ajtótokok küszöb nélkül készülnek

gyors,

racionális
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Az egyszárnyú ajtó nyílásirány megfordítása egyszerűen az ajtó fejtetőre
állításával történik. Az ajtók padlóbenyúlása, illetve igény esetén a teljes
küszöbszerkezet eltávolítható. A tok rögzítése a falba befalazó karmok
rögzítésével vagy dűbelezéssel történik, majd vakolással kell a réseket
tömíteni.
saroktokos ajtó elem, az ajtólap és tok összeszerelve
horganyzott acél alapanyag, tűzgátló, hőszigetelő betétszerkezet
az ajtólap hidraulikus ajtócsukó, valamint pánikrúd fogadására szerkezetileg
megerősített
az ajtólap súlya EI2 60: 36 kg/m2, EI2 90: 43 kg/m2
fehér porszórt felület (RAL 9010) *
a tokban falazó, rögzítő karmok behegesztve
az ajtólap 60 mm vastagságú, négy oldalon lemezfalcolt kivitelű
az ajtószárnyak 2 db háromrészes pánttal vannak a tokhoz erősítve
az egyik pánt rugós kivitelű (önzáródó kivitel)
a másik pánt magasságban állítható (~ 3-4 mm)
PZ (biztonsági) zár, BB zárhoz átalakító és kulcs tartozék
fekete rövidcímkés műanyag kilincsgarnitúra
fekete gumitömítés (a tokba helyezendő)
a kétszárnyú kivitelű ajtók állószárnya alsó-felső tolózárral rögzíthető, a
csukássorrend szabályozó tartozékként mellékelve

Tűzgátló ajtók használati és karbantartási utasítása. Használati utasítás: A tűzgátló
ajtók használata során azonban figyelembe kell venni a következőket:

Az

ajtószárnyaknak minden esetben önzáródónak kell lenni, rugós pánt, vagy
hidraulikus ajtócsukó segítségével. Ez azt jelenti, hogy az ajtónak áthaladást
követően önmagától be kell kattannia a zárba. Ezért csukódási útjukban semmiféle
akadály

nem

lehet.

Kitámasztásuk,

kiékelésük

TILOS.

Nyitva

tartásuk

csak

megfelelően vizsgált nyitva tartó szerkezettel (nyitva tartó mágnes) lehetséges.
Kétszárnyú ajtók esetén megfelelő csukássorrend szabályzó alkalmazása szükséges.
Ajtók tisztítása, ellenőrzése, karbantartása:

Ápolás: A szerkezetek tisztítása,

konzerválása, állag megőrzése. Ebbe beletartozik a szerkezetek tisztítása, amely
történhet normál háztartási folyékony tisztítószer alkalmazásával. Ellenőrzés: A funkció
betöltésének ellenőrzése. A nyílászárónak automatikusan be kell csukódnia, a kilincs
nyelvnek reteszelnie. (Ez történhet egyszerűen a kinyitás után, vagy tűzjelző rendszer
jelére, nyitvatartó mágnes elengedésére) Az ellenőrzés a tulajdonos/üzemeltető
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Karbantartás: Műszaki vizsgálatok, a hibátlan működés ellenőrzése

érdekében. Kiterjed a nyílászáró teljes körű fizikai és működésbeli ellenőrzésére. A
feltárt hiányosságokat javítással, alkatrész cserékkel, illetve fődarab cserékkel meg
kell szüntetni. A karbantartás az tulajdonos/üzemeltető felelőssége, a munkára
engedéllyel rendelkező szakszerviz feladata!
Hő-, és füstelvezető kupolák: A SUN-Light 01A kupolák az alábbi opciókkal
rendelhetőek: Lábazat hőszigetelt acéllemezből, horganyzott vagy RAL 9002 porszórt
kivitelben, 15, 30, 40 vagy 50 cm lábazati magassággal. Bevilágító felület 10 mm, 16
mm, 25 mm, 32 mm vastag, enyhén ívesített többcellás polikarbonátból (B-s1-d0),
opál vagy víztiszta kivitelben, 2 illetve 3 rétegű PET-G anyagból (B-s2-d0), opál vagy
víztiszta kivitelben. RWA- nyitószerkezet. Pneumatikus munkahenger, 24V-os motor.
Automatikus hőkioldó egység (TAG): 68 °C illetve 93 °C-on. Zárszerkezet: 230V-os
szellőző motor fogadására előkészítve. Beszúró egység. Üveg fiola 68 °C illetve 93 °Con, valamint CO2-es palack.
Automatikus hőkioldás a biztonságos működésért:

Az automata hőkioldó egység

(TAG) lehetővé teszi hogy a kupola közvetlen hő hatására automatikusan
működésbe lépjen, és kinyíljon. A kiváló minőségű anyagokból felépülő készülék az
alapkiépítés része. A hőkioldó alapegység a következőképpen működik. A kupola
alatt keletkező közvetlen hőterhelés hatására, mely lehet 68°C vagy 93°C, a hőfiola
eltörik és a beszúró egység felszabadítja a CO2-es palackban

található

nagynyomású gázt, ami működésbe hozza a pneumatikus nyitószerkezetet és a
kupola kinyílik. A nyitószerkezet zárni is képes a kupolát, mely azonban nem képezi az
alapkiépítés részét. Ez a speciális funkció lehetővé teszi, hogy egy erre a célra
telepített CO2-es vezérlőközpontból a távolból bezárjuk a kupolát. Költséghatékony
karbantartás: A 9/2008-as ÖTM rendelet értelmében a hő- és füstelvezető
rendszereket félévente kötelezően karban kell tartani. Karbantartási tevékenységet
kellő szakmai kompetenciával rendelkező cég végezhet. A SUN Tűzvédelmi Kft. által
telepített rendszerek karbantartásakor és alkatrész cseréknél csak eredeti gyári
termékeket használunk, így a termék garanciája nem veszik el, és az általános
garanciális időtartam meghosszabbodik. A minőségi termékeknek köszönhetően a
CO2-es palackot és a hőfiolát nem kell minden alkalommal cserélni, ezáltal a
karbantartási költségek jelentősen mérsékelhetőek.

Hő- és

füstelvezetés SUN-Light 01.: Manuális indítás: A fent bemutatott automatikus hőkioldás
mellett a kupolák, füstszakaszonként, manuálisan is indíthatóak egy erre a célra
alkalmas és minősített CO2-es vésznyitó szekrényről. A vezérlőközpontban CO2-es
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függően, különböző méretekben áll rendelkezésre. A mérettartományuk a 150 g-tól
egészen 1500 g-ig terjed. A központon található indító kar megnyomásával a CO2-es
palackból felszabaduló nagynyomású gáz a rézcsőhálózaton keresztül eljut a
nyitószerkezetig, és kinyílik a kupola.
Automatikus indítás a tűzjelző központ vagy a telepített füstérzékelő jelére: A CO2-es
vésznyitó központok kialakítása lehetővé teszi, hogy a tűzjelző központ vagy a
telepített füstérzékelők jelére automatikusan induljon a hő- és füstelvezetés. Ezt a
funkciót a központba telepített mágneskapcsoló teszi lehetővé, mely 24V-os impulzus
hatására behúz, és a beszúró-szeg megnyitja a palackot. Ez a funkció nagyon fontos,
ugyanis a tűz észlelésének kezdeti fázisában el tud indulni a gravitációs szellőzés,
füstmentesítés, mely az emberi élet megóvásához feltétlenül szükséges.
Szendvicspaneles, profilozott szerelőtalp: A SUN-Light 01 füstelvezető kupolák egyedi
lábazati kialakítással is rendelhetőek. A lábazat kialakítható minden típusú
tetőfedéshez használatos trapézlemezhez, szendvicspanelhez. A kupola ebben az
esetben acéllemezből készülhet. Színe horganyzott vagy bármely RAL szín, mellyel a
belső és a külső oldal is bevonatolható.
A kupola felépítése: Polikarbonát bevilágító felület, mely lehet 10, 16, 25, vagy 32
mm vastag. Színe lehet opál vagy víztiszta. Az „U” értékek 2,39 – 1,32 W/m2K. A PVC
vagy bitumenes vízszigetelés az alumínium cseppentő profil alatt rögzíthető. A
bevilágító-felület széle erős alumínium kerettel védett. A lábazatok 150, 300, 400 vagy
500 mm magasságúak lehetnek. Nyit-zár funkcióval rendelkező pneumatikus
nyitószerkezet: A SUN-Light 01 típusú kupolák nyit-zár funkcióval rendelkező
pneumatikus munkahengerrel vannak felszerelve. Ennek a funkciónak az eléréséhez
a szükséges acélcsövezést duplán kell kiépíteni a vezérlőközpont és a nyitószerkezet
között. Ekkor a CO2-es vésznyitó központban két CO2-es palack található, a nyit-zár
funkció működtetéséhez. Az egyik palack a nyitáshoz, a másik a záráshoz szükséges
gázt biztosítja. A kupolába szerelt retesz-zár kialakítása lehetővé teszi, hogy a
későbbiekben 230 V-os motor is csatlakoztatható legyen hozzá, napi szellőzés céljára.
Napi szellőzés elektromos motorral: A napi szellőzés biztosítására a leggyakrabban
alkalmazott megoldás a 230 V-os villanymotor. A motorok 300, 500 illetve 700 mm
lökethosszal

állnak

rendelkezésre

a

megnyitni

kívánt

felület

nagyságának

függvényében. A napi szellőztető kupola standard kiépítése 300 mm lökethosszú
motorral történik. A motorok minden esetben automatikus végállás-kapcsolóval
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és elkerülhető legyen. Vezérlésük 3 állású kapcsolóval történik, mely lehetőséget ad
a motor köztes állapotban való megállítására. A rendszerhez eső- és szélérzékelő
központ csatlakozik, mely eső vagy jelentős erejű szél esetén bezárja a kupola
nyílószárnyát, a sérülések és a beázás elkerülése végett.
Szellőztetés pneumatikus munkahengerrel: A hő- és füstelvezető nyitószerkezet
pneumatikus

szellőztető

munkahengerrel

is

kombinálható.

Ez

a

megoldás

üzemeltetési szempontból akkor optimális, ha a megrendelő kiépített sűrített levegős
hálózattal rendelkezik. A 300 mm lökethosszúságú munkahengerek rugóvisszatérítéses
(egy csöves) kialakításúak, míg az 500, 600, 800 vagy 1000 mm lökethosszúságú
nyitószerkezetek működtetéséhez az acélcsövezés dupla kiépítése szükséges.
Pneumatikus vagy elektromos indítás: A hő- és füstelvezető nyitószerkezetek vezérlése
a

CO2-es

vezérlőközpontról

történő

indítás

mellett

24

V-os

elektromos

vezérlőközpontról is megtörténhet. A 24 V-os központhoz további vészkapcsolók is
csatlakoztathatók, melyek képesek visszajelzéseket adni a rendszer állapotáról.
Mindkét megoldás esetén van lehetőség a tűzjelző központ jelének közvetlen
fogadására. A CO2-es központba kerülő palackok méretét az adott füstszakaszba
kerülő nyitószerkezetek darabszáma és a szükséges acélcső hálózat mérete
határozza meg.
Szellőztetés pneumatikus munkahengerrel: Pneumatikus munkahengerrel történő
szellőztetés esetén a vezérlés pneumatikus szellőztető központról történik, ahonnan a
kupola nyitható és zárható. Ezekhez a vezérlőközpontokhoz csatlakozik az eső- és
szélérzékelő központ. Igény esetén olyan mágneskapcsolóval szerelt vezérlőközpont
is rendelkezésre áll, mellyel a napi szellőzés nemcsak a vezérlőközponttól, hanem egy
külső kapcsolóval is irányítható.
Szellőztetés elektromos motorral: A napi szellőzés megoldható 230 V-os, 300, 500, 700
mm lökethosszúságú motorral, vagy 24 V-os 500, 750, 1000 mm lökethosszúságú
motorral. A rendszer tartozékai a 3 állású kapcsolók, az eső- és szélérzékelő egység,
mely a tetőn kerül elhelyezésre és a központ, mely a megrendelővel egyeztetett
helyre kerül, mert fényvisszajelzésekkel mutatja, hogy az időjárási viszonyoktól
függően engedélyezi-e a szellőztetést.
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Belső és külső hidegburkolatok:
Burkolat alatti aljzatkiegyenlítés: MAPEI Ultraplan Renovation- nal készítjük. Erre Mapei
ECO Prim Gripp tapadóhíd, majd ADESILEX P9- es ragasztóba fektetjük a burkoló
lapokat Mapei Ultra Color Plus fugázóval,
mely vízlepergető, önhidratáló
kötőanyaggal készül, mely penészesedés gátló.
Alkalmazott burkolatok:
- 30 x 30 cm-es greslap és 30 x 30 cm-es csúszásmentes greslap. A hagyományos
értelemben vett greslap, egy anyagában színezett, teljes keresztmetszetében azonos
homogenitású, mázatlan, a természetes kövek hatását tükröző kerámialap. Mint
minden más kerámiaárut (edények, csészék stb.), szaniterárut (mosdók, WC-k, bidék
stb.) építési kerámiák (tégla, cserép stb.) a kerámia greslapokat is agyag, homok és
más természetes anyagok keverékéből állítják elő. Előfordul, hogy díszítő, esetleg
színező anyagként természetes kövek őrleményeit keverik az alapmasszába, sokszor
teljesen különböző szemcse- méretben. A mázatlan greslapok kopásállósága
kiemelkedően magas, műszaki jellemzői meghaladják a természetes kövekét,
továbbá alkalmazása is gazdaságosabb. A greslapoknak is vannak mázas
változatai, amik az utóbbi időben egyre kedveltebbé és elterjedtebbé váltak. A
mázas kerámia lapnak két fajtája van. Vannak olyan mázas kerámiák, amikor az
alapanyag és a máz egy időben kerül kiégetésre, továbbá vannak a kétszer égetett
kerámiák, amikor először a kerámiatest kerül kiégetésre, azután hőtechnikai eljárással
kerül rá a máz, majd újra égetik a greslapot. Mint minden kerámia, a greslapok is
kemények, ellenálló képesek, higiénikusak, könnyen tisztíthatóak, éghetetlenek és
tűzállóak. A greslapok tehát építőipari burkolóanyagok, melyek a padló és a
falfelület burkolását szolgálják, ezeknek a funkcióknak megfelelően kell eljárni a
greslapok kiválasztási követelményeinél. Esztétikai funkció a greslapoknál:
követelmény az ízlés és a különböző lakberendezési megoldások függvényének
figyelembevétele.
Műszaki funkció a greslapoknál: követelmény a környezetben fellépő
igénybevételnek ellenállni anélkül, hogy eltörnének, vagy károsodnának,
követelmény az anyagok és a műszaki jellemzők ismeretének alapján, az alkalmazási
környezetnek megfelelő greslap kiválasztása. A greslapok felületére felhordott
mázrétegek kopásállósága összetételük függvényében eltérőek, ezáltal a
felhasználási területük is korlátozott lehet.
Nagyon fontos, hogy a greslapok kopásállósági fokozata megfeleljen a várható
igénybevétel során fellépő műszaki követelményeknek:
PEI II. Kis igénybevételnek kitett helyiségek burkolására ajánlott greslapok, ahol puha
talpú lábbeliben közlekedünk, úgymint magánlakások fürdőhelyiségei és hálószoba,
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kerülendő.
PEI.III. Közepes átmenő forgalomnak kitett helyiségekbe ajánlott greslap, puha talpú,
illetve normál lábbeli használata mellett, úgymint nappalik, az előszoba és egyéb
olyan helyiségek kivételével, ahol nagy forgalom lehet.
PEI.IV. Közepes igénybevételnek kitett helyiségek burkolására ajánlott greslapok:
magán lakások bármely helyiségébe burkolható (konyha, előszoba, folyosó, fedett
terasz).
PEI.V. Kereskedelmi egységek, szállodák, bemutatótermek burkolására alkalmas
greslapok, jellemzően nagy karcállóság mellett. Itt érdemes megjegyezni, hogy a
kopásállóság nem ugyanaz, mint a karcállóság, amit a MOHS skálán mérnek. Egy
nagy kopás állóságú greslap (elsősorban a fényes felületűek) is karcolódhatnak, ami
nem számít kopásnak.
A greslapokból rengeteg színű, méretű és minőségű létezik. A greslapok minden
felhasználásához és minden környezethez rendelkezésre állnak, célszerű tudatosan és
felelősséggel kell dönteni. A lakásban az egyik, olyan helyiség a konyha, ahol a
greslapok a legnagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Sokat járunk rajta,
útvonalak alakulnak ki, itt piszkolódik a legjobban stb., tehát olyan greslapot
érdemes választanunk, amelynek a felülete különösen nagy mechanikai és kémiai
ellenálló képességgel rendelkezik. A konyha fali csempéje nyilvánvalóan kis
igénybevételnek van kitéve. Teraszra vagy a kültérre olyan greslapokat érdemes
választani, amelyek kis vízfelvevő képességű mázas vagy máz nélküli - anyagában
színezett - greslapok. Amennyiben a lakásunk egy légtérben van a nappali a konyha
az előtér, ide válasszunk magas minőségű greslapot, lehetőleg nagy méretben, pl.:
60*60 cm, 80*80 cm, 60*120 cm, mert így kevesebb fuga lesz, sokkal elegánsabb
légkört tudunk kialakítani! A teraszra vagy a kültérre olyan greslapokat érdemes
választani, amelyek kis vízfelvevő képességű mázas vagy máz nélküli - anyagában
színezett - greslapok. Amennyiben a lakásunk egy légtérben van a nappali a konyha
az előtér, ide válasszunk magas minőségű greslapot, lehetőleg nagy méretben, pl.:
60*60 cm, 80*80 cm, 60*120 cm, mert így kevesebb fuga lesz, sokkal elegánsabb
légkört tudunk kialakítani!
- Vevőterekben, ( étterem, kávézó ): 10 mm vastag polírozott greslap készül 60 x 60
cm-es méretben. Polírozott máz nélküli magasfényű gres lap. Felülete tükörfényes,
teljesen sima. Elegáns megjelenésű lap.

- Padlószőnyeg: lerakása, fektetése
Ragasztott padlószőnyeg: Valamennyi padlószőnyeg céljából gyártott termék
leragasztható. Ragasztásra különösen alkalmasak a textilhátoldalú tűzött és
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amelyek hátoldala erősen bordázott. Lakószobákban, szállodákban, nagyobb
forgalmú előadótermekben, irodákban, üzletekben, áruházakban alkalmazzák.
Különösen nagy igénybevételt jelent a szőnyegrögzítés szempontjából a gördülő
igénybevétel, amelyet például a görgős irodabútorok, szervizkocsik jelentenek. A
ragasztott padlószőnyegnél a szőnyeg teljes felületén le van ragasztva a padlóhoz.
Tehát lényegében ugyanolyan, mint a többi tekercsben szállított padlóburkoló
anyag: linóleum, gumi, PVC rögzítése. A munkát szabásterv alapján végezzük. A
helyiséget a helyszínen mérjük fel. Külön ellenőrizni kell a derékszöget. Szemmel
egészen kis eltérések nem vehetők észre, de néhány cm-es elszabás, ami ebből
adódhat, csúnya hibát okoz. A különböző hátoldalú szőnyegekhez más-más típusú
ragasztók szükségesek:Textil hátoldalú szőnyegek leragasztásához spirituszban oldott
világos műgyantaragasztókat használnak. Ugyanilyen ragasztó használható a
vékony hátbevonatú szőnyegeknél is, kivéve, ha a hátoldal bevonata PVC. PVC
hátbevonatú szőnyegekhez egyoldalas poliakril bázisú ragasztó alkalmas. Sima gumi
vagy PVC hátbevonatú anyagok kétoldalas neoprénes ragasztóval is ragaszthatók.
Többletmunkát igényel azonban a szőnyeg hátoldalának a lekenése. A szőnyegek
egyre inkább terjedő alkalmazása szükségessé tette időjárásálló ragasztók gyártását.
Alapanyaguk poliuretán vagy epoxigyanta.
A padlószőnyeg készítésének menete: A szabásztervnek megfelelően a
szőnyegdarabokat a helyükre terítik. A hosszirányú illesztéseknél a szőnyegszélek 13cm átfedéssel kerülnek egymásra. Az átfedés mértéke attól függ, milyen módon kell
a varratot elkészíteni. Tűzött vagy szőtt szőnyegeknél, ahol a csomók sora mentén
varratvágó késsel egyenes láncirányú vágást lehet készíteni, elég 1cm. Tűnemezelt
szőnyegeknél, ahol a PVC burkolólemezhez hasonlóan acélvonalzó mellett egy
vágással kell átvágni mind a két szőnyeget, 3 cm. Kiterítés után univerzálkéssel
kiszabják a sarkokat, a beépített szekrények, ajtótokok stb. helyét, majd
visszagöngyölik azt a szőnyeget, ahol a ragasztó felkenését megkezdik. Általában
kisebb helyiségekben, amelyeknek alaprajza téglalap vagy olyan trapéz, amelyben
derékszögek is vannak, az egyik fal mentén jó kezdeni. Kisebbnek azt a
helyiségméretet nevezzük, amelynél a szőnyeg keresztirányban mért mérete két,
legfeljebb három szőnyegszélesség méretnél kisebb. Nagyobb helyiség burkolásánál,
tehát ahol több, mint 2 vagy 3 tekercset kell ragasztani, a középső rész lesz az első
ragasztandó szőnyeg, majd ettől jobbra balra a falak felé haladva készül a többi. A
ragasztót fogas kenőlappal kenik fel. Ha a munka közben a szőnyegen valamilyen
szennyeződés keletkezett, azt ki kell tisztítani. A foltra szál esetleg minta szerint illesztett
darabot acélvonalzóval és éles pengével átvágnak, és a két egybevágó darabot
kicserélik. A vágási szél lekalapálásával a foltozást nem lehet észrevenni.
Feszített padlószőnyeg esetén: Feszítésre alkalmasak a szőtt szőnyegek, valamint
azok a tűzött szőnyegek, amelynek csak vékony hátbevonatuk van. Nem feszíthetők
a nagyon silány minőségű termékek, valamint azok, amelyeknek hátoldalán vastag
gumi, PVC bevonat vagy műanyaghab van. Lakószobákban, szállodaszobákban,
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éttermekben
alkalmazzák.
A feszített
padlószőnyeg
lényege,
hogy
a
szobanagyságúra szabott és varratokkal összeállított szőnyeget egy puha alátétre
fektetve, megfeszített állapotban a falak mentén rögzítik. A gazdaságos
anyagfelhasználás érdekében még a munka megkezdése előtt olyan szabástervet
kell készíteni, amelyből látható, hogy mekkora méretű szőnyeget kell igényelni a
munkához, hogy a háló minimális legyen, hol lesznek a varratok, miután a
szabályzatok szerint hosszirányú toldás csak meghatározott helyen és az is csak a
megrendelő hozzájárulásával megengedett. A szabásterv egy léptékhelyes vázlat,
amely tartalmazza a burkolandó helyiség tényleges méreteit és minden olyan
csatlakozó szerkezet és tárgy helyét, amely a padló készítése szempontjából jelentős
lehet (beépített bútor, ajtó a nyílási iránnyal, radiátor stb.) A helyiség méreteit a
helyszínen ellenőrizni kell. Gyakori épülethiba, hogy a derékszögek (szobasarkok)
nem pontosak. A téglalap alaprajzú szoba méreteit tehát ne csak annak szélességi
és hosszúsági méreteivel ellenőrizzük le, hanem mérjük meg az átlóját is, és
számítással ellenőrizzük a derékszöget. A vázlat elkészültével a szőnyeg szélességi
méretének ismeretében leggazdaságosabban megtervezhetők a toldások helyei. A
szabásterv mellékleteként a tervben szereplő és megszámozott szőnyegdarabokról
jegyzék (konszignáció) készül. Az egyes szőnyegdarabok mérete a beépítési
méretnél nagyobb legyen. Varratoknál 2-3 cm-t, a falak mentén 5 cm-t kell ráhagyni.
A szabásterv és konszignáció együtt jó ellenőrzést nyújt a gazdaságos és biztonságos
munkához.
A padlószőnyeg szögezése: A padlószőnyeg feszítés egyik legrégebbi módja. Akkor
végezhető, ha az aljzat fapadló. A puha alátét, amely a legtöbb esetben nemez, de
külföldi gyakorlat szerint lehet parafa vagy gumihab, úgy terítik le, hogy a falak
mentén 5-6cm széles sáv szabadon maradjon. A szőnyeget úgy szabják le, és úgy
varrják vagy ragasztják össze, hogy a végleges padlóméretnél minden oldalon kb.
5cm-rel nagyobb legyen. A szobában a puha alátétre ráterítik a szőnyeget,
amelynek széleit visszahajtják. Így a szabadon maradt kerületi sávban a dupla
szőnyeget a csomók között 3-5cm-ként 20mm-es szögekkel rejtett szögezéssel,
miközben a szőnyeget körbe-körbe a falak felé erős húzással kissé megfeszítik. A
szögsort utólag székléccel vagy lábazati léccel le is takarhatják. Ez a módszer öntött
aljzat (esztrich) esetén is alkalmazható, ha az szögezhető vagy a készítés előtt a falak
mentén 5-6cm széles keményfa léceket helyeztek el. Természetesen ez utóbbi
esetben gondosan kell eljárni, hogy az elhelyezett léc és az esztrich egy szintben
legyen.
Szögezés nélküli feszítés: Ekkor a padlószőnyeget ragasztással erősítik le. A
szobanagyságúra összeszabott és varrott szőnyeget a falak mentén 30 cm-es sávban
visszahajtják és kétoldalas, neoprénes ragasztóval az aljzatot és a szőnyeg hátoldalát
15-20 cm széles sávban lekenik. Az oldószer elpárolgása után (kb. 10-20 perc múlva)
a szőnyegszéleket helyére hajtják, miközben kézi erővel a szőnyeget meghúzva
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szőnyeg alá lefektetni, hogy annak széleit egészen vékonyra elkalapálják, és az a
falaktól 20-25 cm-re kezdődik. Alkalmazásánál nem szerencsés az alátét
vastagságával egyenlő szintkülönbség.
Szöges feszítőlécekre való feszítés: A legkorszerűbb fektetési mód, amelyet ma
világszerte alkalmaznak. A segédanyagok közt már ismertetett szöges feszítőlécet
körben a szobában a falak mentén le kell rögzíteni. Ez történhet szögezéssel vagy
ragasztással. Egyenes falak mentén sík aljzatra a 4 láb hosszú léceket egymáshoz
bütüsen kell elhelyezni, de ha a fal íves, vagy a fal és a padló metszésvonal nem
egyenes, a szöges feszítőlécet akár 10-15 cm hosszúra is fel lehet vágni, és a falat e
darabokból poligon szerűen kell követni. A lécnek a faltól való távolsága a szőnyeg
vastagságának függvénye. A fal és a léc közötti hézag a szőnyegvastagság
kétharmada legyen. A szöges feszítőlécek által behatárolt tükröt az alátéttel töltik ki.
Az alátét leggyakrabban nemez. Vastagsága 4-5 mm, azaz a szöges feszítőléc
vastagságával egyenlő. Hogy a feszítés és később a használat során a nemez el ne
csússzék, pontonként vagy sávonként leragasztják műgyantával vagy diszperziós
ragasztóval. A nemezt - úgy, mint a szőnyeget - az ablakokkal szemben kell teríteni,
tehát az illesztési hézagok legyenek párhuzamosak a fő fénysugarak irányával. A
szabás a szabásztervben megtervezett szőnyegdarabok méretre vágása. Megosztott
munkaszervezés esetén a szabász, kisebb munkán a padlószőnyeg készítője
egyezteti a szabástervet és a szőnyegjegyzéket (konszignációt) a helyszínnel. Ha a
szőnyeget már szabásterv alapján rendelték meg, akkor a raktárban lévő anyagot
ennek figyelembevételével szállítják a szabászműhelybe vagy a munkahelyre. A
leszabott darabokat a szabásterven és a konszignációban szereplő jelzésekkel és a
szabász kézjegyével ellátja. A jelzéseket a szőnyeg hátoldalára ráírja, hogy
összegöngyölve is látható legyen. Már a szabásnál gondolni kell arra, hogy a
varratokkal illesztett szőnyegek szövési iránya azonos legyen. Az ellentétes irányú
szőnyegek egymás mellett más színhatást mutathatnak, akkor is, ha teljesen azonos a
színük. A szövési irány megállapítására és ellenőrzésére jó módszer, ha egy
kalapácsot a szőnyegre helyezünk, és nyelét a szövés irányára merőlegesen leejtjük.
A kalapácsnyél a szőnyegcsomók rugalmassága miatt visszaugrik, és nem az eredeti
helyére esik le, hanem a szövési iránynak megfelelően, valamivel előbbre. A
szabástervre és a szőnyeg hátoldalára a szövési irányt a szabász nyíllal jelölje meg. A
szőnyegek meghatározott szélességgel készülnek. Hosszméretük elméletileg korlátlan,
gyakorlatilag azonban vannak korlátai, mert a nagyon hosszú és nehéz tekercsek
szállítása nehézkes. A burkolandó helyiség általában szélesebb, mint a szőnyeg, és
így láncirányú (hosszirányú) illesztésre van szükség. Gazdaságossági okok miatt
vetülékirányú (keresztirányú) toldalékok is előfordulhatnak, e nélkül nagyobb hálóval
kell számolni. Ezeket az illesztéseket varratnak nevezzük. Az illesztésnek alapfeltétele,
hogy mind a két szám egyenes legyen. A gyári szél nem mindig alkalmas illesztésre,
mert az alapszövet szélesebb a szőtt szőnyegeknél, mint a flórfelület. A varratvágó
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az univerzálkéssel lehet szépen elvégezni. A varratkészítésnek az a célja, hogy a
leszabott darabokat szobanagyságú szőnyeggé képezzük ki. A szélezett
szőnyegeket színoldalával lefelé kiterítik egymás mellé, gondosan ellenőrizve a
szabás alkalmával rátett jelöléseket, különösen a szövés irányát jelző nyilat. A
széleknek feszültség nélkül kell egymás mellé kerülni. A munka közbeni elmozdulást
úgy akadályozzák meg, hogy 1-1,5 m-enként mind a két darabot egy-egy szöggel
átütik. A szögeket később ki fogják húzni. A varrat készítéséhez egy speciális
ragasztószalagot használnak. A Guttacholl ragasztószalag vászon vagy műanyagból
készül, 7cm széles. Egyik oldalát olyan anyaggal vonták be, mely meleg hatására
megolvad és ragadóssá válik. Kihűlés után újból megszilárdul. A Guttacholl
ragasztószalagot a kék felével a szőnyegre fektetik, és a másik oldalán meleg
vasalóval végigsimítják. A meleg hatására a ragasztóanyag megolvad és kihűlés
után olyan varrat képződik, hogy az kibírja majd a feszítést. Az ideiglenesen beütött
szögeket kihúzzák, ellenőrzik a varratot. A szőnyegek többszörös kiteregetése hol a
szín-hol a hátoldalán, elég nagy a munkatöbblet. Ezért készítettek olyan speciális
vasalót is, amellyel színoldalról lehet a ragasztást elvégezni. A varratokkal összeállított,
nagyjából szobanagyságú és alakú szőnyeget feszítés céljából leterítik. Szabásnál a
méreteket úgy kell megállapítani, hogy a fal mellett a szőnyeg minden irányban
néhány cm-rel nagyobb legyen, mint a padló. A feszítést emelőkaros feszítővel
kezdik. Ha a szőnyeg valahol hullámos vagy ráncos, a térd- vagy ollós feszítővel
igazítanak rajta. A rögzített szőnyeg széleit szélvágó késsel vágják le a falak mentén,
a maradék darabot pedig a szöges feszítőléc és a fal közé behajtják. Ez könnyen
elvégezhető egy sima és tiszta kenőlappal.
A feszített padlószőnyeg nagy gyakorlatot és figyelmes munkát követel a
szakmunkástól. Az elszabott szőnyeg vagy rosszul készített padló sok bosszúsággal
egyben jelentős anyagi kárral jár. Jó, ha a hibák javítási lehetősége is adott.
Leggyakoribb hiba a rossz varrat. A szőnyeget ismét a hátoldalára fordítva, a
Guttacholl szalagot újra végigvasalják, a ragasztóréteg ismét lágy lesz és a szalag
leszedhető. Kiigazítás után - természetesen új ragasztószalaggal - megismételhető a
varratkészítés. Ha a szőnyegen kisebb hullámok keletkeznek, térd vagy ollós
utánfeszítés végezhető. A feszített padlószőnyeggel ellátott szobákban általában az
asztalos munkák során készül el a lábazati léc, amely 8-10cm magas és a falra van
felcsavarozva. Ez is a padlószőnyeg előtt készül el. Ennek oka nemcsak az, hogy az új
szőnyegen az asztalos ne dolgozzék, hanem az utófeszítési lehetőség is. A feszített
szőnyegnél előfordul, hogy néhány hónap múlva utána kell feszíteni. Megnyúlás, kis
hullámosodás egyes szőnyegfajták természetes megnyúlásából is adódhat, de oka
lehet a feszítés elégtelensége is. Másfajta burkolatoknál, de még más módszerrel
rögzített padlószőnyegnél is a lábazati lécet rá kell tenni a szőnyegre. Feszített
szőnyegnél nem ajánlatos, mert utánfeszítés esetén ezeket a léceket újra kell szedni.
- Gépészeti helyiségekben: kent burkolat : A Dekorpadló a meglévő aljzatra öntött, 1
cm vastag, önterülő polimer-cement anyaggal kiegyenlített dekoratív burkolat. A

- 29 Dekorpadló technológia a meglévő beltéri járófelületek 1 lépésben történő új,
dekoratív padlóvá varázsolása, ami olyannyira masszív felület lesz, hogy akár ipari
padlónak is használható. A technológia alkalmazása nagyon gyors, mivel közvetlenül
a kialakítandó aljzatot 1 lépésben aljzatkiegyenlíti és burkolja. Kiválóan alkalmas
minden natur hatású kialakításra. Csúszásmentes, nagy teherbírású, fagyálló, só, sav
és olajálló. Nagymértékben kopásálló.
Oldalfal burkolatok: 20x50 cm-es és 20 x 25 cm-es csempe- burkolat 2,10 m
magasságig
Medence burkolás:
Padló, oldalfal és lépcsőburkolás:
Csúszásmentes medencemozaikkal. Üvegmozaik vastagsága: 4 mm. Mozaikok
mérete: 25x25 mm, fuga méret: 2mm. Lapméret: 31,5 x 31,5 cm. Felhasználás:
beltérre és kültérre, a mozaikok rögzítése: hálós, újrahasznosított
környezetbarát üvegből készül. Az üvegmozaik burkolat előnyét nagyon jól ki lehet
használni, különösen a nem szabályos alakú, lekerekített élekkel, gömbölyű sarkokkal
rendelkező medencéknél. Megjelenésében a legjellegzetesebb az un. „uszodai
világoskék”, az Azul szín. Úszósávok és szintkülönbségek jelzésére a sötétkék (Marino)
szín használatos. Termál medencéknél bézs vagy barna színű lapok a
legelterjedtebbek (Caramel és Acero). Gyerek vagy élménymedencéknél más,
színes lapok használata is gyakori.
Homlokzat burkolatok:
Equitone szálcement, szerelt homlokzat burkolat. A homlokzatburkolati burkolólapok
kimagasló fizikai tulajdonságai lehetővé teszik, hogy 8 mm-es vastagságságuk
mellett nagytáblás (3m x 1,25 m-ig) kialakításban is készüljenek. Jelen esetben 1200
x 600 mm-es táblákat terveztünk be. Az EQUITONE szálcement anyagok nem éghetőek (A2). Rögzítésük fa ill. alumínium alszerkezetre is lehetséges legyen szó látszó vagy
rejtett rögzítésről. A szálcement természetes ásvány tartalmú kompozit anyag
egyedül álló esztétikai és fizikai tulajdonságokkal, mely könnyű alakíthatóságával és
esztétikus felületével kiválóan alkalmas szerelt, átszellőztetett homlokzatburkolatok
kialakítására. A szerelt, átszellőztetett nagytáblás homlokzatburkolatok kialakítása
megszünteti a hőhidakat, a légrés kiszárítja a falszerkezeteket, gátolva ezzel a penész
megjelenését. Ahhoz, hogy a külső térelhatároló falakon szerelt, átszellőztetett
homlokzatburkolatot tudjunk kialakítani szükséges egy olyan másodlagos teherhordó
szerkezet közbeiktatása, ami áthidalja a távolságot a falazat és a burkolat belső síkja
között, így megadva a szükséges keresztmetszeti teret a hőszigetelésnek, illetve a
légrésnek. Ezt a célt szolgálják az EUROFOX FOXT-FOX HT 100%-ig hőhídmentes távtartók.
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Kültéri burkolatok:
WPC burkolat. Bambusz és műanyag kompozit anyag keverékei, 60% bambusz, 40%
műanyag örleménye. Környezetbarát termék. Előnye, hogy szemben a fa
teraszokkal, nem kell felületkezelni. Felülete nem szálkásodik, nem reped. Felületük
bordázott, így csúszásmentesek.
Műfű: 15 cm vastag kavicságyazatra és 3 cm 0/4 frakcióju zúzottkőre helyezett 3 cm
műfű, szegéykőhöz ragasztva.
Út és térburkolat:
8 cm vastag betontérkő: A szélességi méretnél oldalanként 30 cm-rel szélesebben ki
kell termelni a meglévő talajt. A mélységet a megválasztott rétegrend vastagságának megfelelően kell meghatározni. 8 cm-es térkőhöz általában elegendő 25-30 cm
vastagságú zúzalék- vagy kavicságy, erre kerül egy 4 cm-es 0-4-es homok- vagy
zúzalék réteg. A meglévő talajt lapvibrátorral, döngölőbékával alaposan tömöríteni
kell. Betonágy készítése: földnedves betonból kell készíteni ágyazatot a szegélykő
alsó megtámasztására, kb. 20 cm szélességben, min 5 cm magasságban. Oldalsó
megtámasztás készítése: a szegélykövek oldalán készítsen rézsútos megtámasztást
földnedves betonból a szegélykő magasságának feléig-kétharmadáig. Az előkészített altalajra a szegélyek között el kell teríteni az alapréteget adó 0-24-es osztályozott
kavicsot, vagy 0-30-as zúzott követ. A kavicsot vagy zúzott követ 2-3 rétegben kell
elteríteni, a rétegeket külön - külön kell alaposan, lapvibrátorral tömöríteni. Az alapra
egyenletesen, már a tervezett szintnek és lejtésnek megfelelően kell elteríteni a 0-4-es
homokból vagy zúzalékból készülő kb. 4 cm vastag ágyazatot. Az így előkészített
ágyazatra már nem szabad rálépni. Egyszerre csak akkora felületen készítsük el az
ágyazatot, amekkorának a burkolását is el tudjuk még aznap végezni. Fugázás: A
burkolatra terítsünk száraz, 0-4-es homokot, majd addig söprögessük, amíg a fugák
meg nem telnek. Bevibrálás: A fugázó homokot söpörjük le a burkolatról, mert a rajta
maradt homokszemcsék megkarcolhatják a kövek felületét. Gumilapos vibrátorral
keresztben és hosszában is többször átjárva vibráljuk be a köveket. Végül terítsük be
a burkolatot újra homokkal és néhány nappal később söpörjük be újra a fugákat,
amíg meg nem telnek teljesen.
- 40 x 40 x 8-as gyeprácskövek:
Felhasználási terület: A kizárólag személygépkocsik által használt parkoló- és álló
helyek kialakításához. Géppel fektethető. Fektetés/megmunkálás: megfelelően
teherbíró felületre való fektetés. Kisebb egyenetlenségeket agyagos vagy humusszal
vegyített homokkal kell kiegyenlíteni! A gyeprácskövet a tartórétegre, ill. a homokágyra fektessük le. Vigyázni kell arra, hogy a tartóréteg anyagában is legyenek
humuszos vagy agyagos alkotóelemek, hogy a humusz a talajkamrákból ne
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fűgyökerek így táptalajt is találnak. A kiválasztott fűmagkeveréket a feltöltés előtt kell
hozzáadni a humuszhoz, ill. a humusz-homok keverékhez. A felület lesöprése után
legjobb, ha felületi permetezővel bevizezzük a talajt, és hagyjuk, hogy megszívja
magát. A gyepfugák előforduló süllyedéseit ismételt humuszos lehúzással kell
kiegyenlíteni!
4.7.) Vakolatok, habarcsok
- Porotherm falazatoknál: Baumit GV 25 gépi vakolat: Univerzális mész-cement
vakolat kézi bedolgozásra,mindenféle alapra külső és belső felhasználásra,
alapvakolatként és simító vakolatként. Gyárilag előkevert univerzális vakolóhabarcs
gépi felhordásra. Mészhidrát, cement, mészkő, perlit, adalékszerek. Egyrétegű
vakolat minden ásványi alapfelületre, durván lehúzva vagy finoman eldörzsölve.
Javasolt vakolatvastagságok belső térben: 10 mm, külső térben: 20 mm, finom
vakolatként (durva vakolaton): 4 mm. Alapfelület: Az alap legyen száraz, jó teherbíróés egyenletes nedvszívó- képességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől
mentes. Nem lehet víztaszító. legfontosabb alapfeltétel a falazatoknál a zárt fuga.
Keverés: A Baumit GV 25 Vakolatot habarcsládában kézzel, vagy az építkezésnél
általában használatos szabad esésű keverőben kb. 9 liter víz hozzáadásával kell
megkeverni
(keverési
idő:
5
perc).
Mindig
egész
zsákokat
keverjünk egyszerre. Felhordás: Géppel, a kötés kezdete után egy alkalmas simítóval
(pl. polisztirol) bedörzsöljük. A Baumit GV 25 az építkezéseken használatos bármelyik
vakológéppel felhordható. A vakolás megkezdése előtt a felhordás megkönnyítése
céljából az összes élnél és saroknál élvédőprofilt helyezzünk el. Fürdőszobákban és
csempézendő felületeknél használjunk Baumit Vezetősínt a lehúzás megkönnyítésére.
Szükség esetén nedvesítsük elő a felületet, majd a Baumit GV 25-öt a vakológéppel
hernyóformában megfelelő vastagságban fröcsköljük fel. Lehúzóléccel egyengessük
el, majd elegendő meghúzás után (ujjpróba: ha már nem tapad az ujjunkra)
megfelelő (filc, deszka stb.) simítóval dörzsöljük el. A vakológép beállítása: lásd a
gépekről készült tájékoztatóban. Amennyiben a felület nagyon egyenetlen, vagy a
szükséges vastagság meghaladja a 20 mm-t, az első réteget (max. 25 mm!)
érdesítsük fel, majd 24 óra várakozási idő után hordjuk fel a második réteget (5-7 mm
vastagságban) és ennek felületét dörzsöljük ki. A felületet 2 napig tartsuk nedvesen.
30 mm-nél nagyobb vastagság nem ajánlott (lassú kötési idő).
Beton felületre: Teljes takarású előfröcskölés (Baumit Előfröcskölő) szükséges. A 3 nap
várakozási idő után felhordás előtt nedvesítés szükséges. Tégla: A falazatnak síkban,
kötésben kell lenni. Falazóhabarcs fugák (függőlegesen és vízszintesen) nem
lehetnek túl mélyek ill. nem állhatnak nagyon ki (max. 5 mm), ellenkező esetben
azokat le kell vágni. Nutféderes falazat esetén az 5 mm feletti tátongó fugák nem
megengedettek. Ezeket az előfröcskölés megkezdése előtt ki kell tölteni (nem Baumit
Előfröcskölővel). Kisfelületű, enyhe sókivirágzások elfogadhatók, mivel ezek a a
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zsaluleválasztó olajmaradékot arra alkalmas módszerrel (pl. homokszórás, gőzsugár
vagy egyéb felületkezelés (pl. lúgos hatású szappanos lemosás) el kell távolítani.
Előregyártott elemeknél a gyártó esetleges utasításait figyelembe kell venni.
Felhordás vakológéppel: A legalább 5,5 kW teljesítményű vakológép üzembe
helyezése előtt a habarcstömlőt töltsük tele mészpéppel vagy cementiszappal.
Minden mosás után meg kell ismételni az iszapelőtöltést. További tudnivalókat a gép
használati utasításában találhatunk. Felhordás kézzel: Vakolókanállal erőteljesen
csapjuk fel. Megjegyzés: Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 ˚C-nál
magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A frissen előfröcskölt felületet
2 napig nedvesen kell tartani, a falazat gyártójának utasítása szerint. Gépészeti
hornyokat, nagyobb falazatfugákat, lyukakat stb. arra alkalmas anyaggal (pl. GV 35,
Thermo Vakolat) tömítsük. Ezeken a helyeken valamint eltérő építőanyagok
találkozásánál használjunk erősítő hálót (pl. Baumit Vakolaterősítő Háló) a falazat
gyártójának előírása szerint. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb
adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! A kész habarcs
feldolgozhatósági ideje 5 óra. A Baumit Előfröcskölőre minden ásványi kötőanyagú
vakolat felvihető.
Baumit Falazó Habarcs 30 : Előkevert, kész szárazhabarcs. Összetétel : Mészhidrát,
cement, bányahomok, adalékszerek. Alkalmazás: Az építészetben alkalmazott
téglafalazatokhoz, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre.
Műszaki adatok: Maximális szemnagyság: 4 mm. Nyomószilárdság (28 napos): na gyobb, mint 3,0 N/mm2. Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 1,0
N/mm2. Hővezetési tényező: (számítási érték – λ): 0,8 W/mK. Páradiffúziós ellenállási
szám (µ): 10,20 Keverővíz szükséglet: kb. 6 l / zsák. Anyagszükséglet 1 liter felhasználás
ra kész nedves habarcshoz kb. 1,6 kg szárazhabarcs szükséges. 1 tonna
szárazhabarcsból kb. 625 liter nedves habarcs készíthető. 1 zsák szárazhabarcsból kb.
25 liter nedves habarcs készíthető. Szállítás 40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400
kg (zsugorfóliázva) Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.
Minőségi garancia D/04/G/01 sz. típusvizsgálat. Veszélyességi jel: Xi irritatív besorolás
Szemizgató hatású, bőrizgató hatású, bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. S 2:
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Az anyag porát nem szabad belélegezni. A bőrrel
való érintkezés kerülendő. Kerülni kell a szembejutást. Ha szembe kerül, bő vízzel
azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt
kell viselni. Keverés: A falazóhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésű vagy
folyamatos) lehet megkeverni. Szabadesésű keverőgéppel történő keverésnél
először a vizet adagoljuk a keverőgépbe ((képlékeny konzisztencia szükségessége
esetén zsákonként 6-8 liter vizet), és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. Mindig
egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő 2-3 perc. Falazás:
Kövessük a tégla-, ill. falazóelemgyártó utasításait. Az általános szabályok szerint a
falazóelemeket szükség szerint elő kell nedvesíteni, majd a falazóhabarcsot
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teljesen kitöltve kell elteríteni. A leeső, elszennyeződött habarcsot újra felhasználni
tilos! Megjegyzés A habarcsozandó felület, az anyag és a levegő hőmérséklete a
bedolgozás és a kötés ideje alatt +5 °C-nál magasabb legyen. Csak tiszta – pl.
vezetékes – vizet használjunk. A kész habarcs feldolgozhatósági ideje időjárástól
függően 1–2 óra.
4.8.) Felületképzések
- Belső festések:
A Mapei Colorite Matt festék alkalmas régi és új felületek, illetve meglévő, festett
beltéri felületek festésére, amellyel vonzó megjelenésű, sima, matt, nagymértékben
tiszta felületet lehet kialakítani. A termék különleges összetétele miatt különösen
alkalmas bármilyen cementkötésű, mész vagy gipsz bázisú felület festésére, amelyek
hosszantartó, tartós védelmet igényelnek megfelelő vízgőz- áteresztéssel.
A Colorite Matt akrilgyanta bázisú, vizes diszperziós, osztályozott szemcseméretű
töltőanyagokból álló, jól fedő, tiszta felületet kialakító beltéri falfesték.
A Colorite Matt-ot hagyományos módon ecsettel, hengerrel, szórással lehet
felhordani a már megszáradt Malech alapozóra. A védőbevonat legalább két réteg
Colorite Matt felhordását igényli, normál hőmérséklet és páratartalom mellett
egymást 24 órával követően, és mindig a teljesen száraz
alaprétegre.
4.9.) Álmennyezetek.
- Üzemi területen és a Fogyasztó-, és eladótér szociális helyiségeiben egyrétegű, 12,5
mm vastag normál gipszkartonból készül, vizes helyiségekben impregnált gipszkarton
borítással. A tömör gipszkarton álmennyezetek borítása Rigips gipszkarton építőlemez
- zel készül. - Az álmennyezetek tartószerkezetét függesztőelemek, UD- szegőprofilok
és a CD-profilokból készült profilváz alkotják.
-Az építmény készültségi foka, az álmennyezet kitűzése:Az álmennyezet szerelését
megelőzően az alábbi feladatokat kell elvégezni:Az installációs és légtechnikai
szerelvények alaprajzszerű elrendezése az álmennyezeti térben, az álmennyezet
biztonságos felfüggesztése érdekében.Az elektromos installációk kivezetési helyeinek
ellenőrzése az álmennyezet felszínén és az elektromos dobozok helye
azálmennyezeti térben és a határoló falakban.Az álmennyezet síkjának kijelölése
lézer vagy csapózsinór segítségével. Mivel az alapszerkezet helyét jelöljük be,
figyelembe kell venni a borító építőlemezek összvastagságát is. A kijelölés során
ellenőrizni kell, hogy az álmennyezet elképzelt magassága kapcsán nem kerülünk-e
ellentmondásba az álmennyezeti tér előírt magasságával, az álmennyezet
felfüggesztésével kapcsolatban (ami bizonyos álmennyezetek esetében tűzvédelmi
előírás), vagy a tervezett lámpatestek és az üregek magasságát illetően, a
lámpatestek helyén. Meg kell győződnünk az álmennyezeti térben beépítendő
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határoló szerkezetek tagolódását (ajtók, ablakok, felülvilágítók légtechnikai
berendezések felső szélei stb.).Az esetleges revíziós nyílások kitűzése és
megjelölése. Az álmennyezetet tartó függesztők helyének kijelölésénél figyelembe
kell venni a tartószerkezet jellegét és az álmennyezet függesztőinek, tartóprofiljainak
megengedett távolságát.
-Függesztő elemek kiválasztása:A Rigips által forgalmazott függesztők közül
(direkfüggesztő, nóniusz függesztő, rugós gyorsfüggesztő, CD biztonsági függesztő) az
álmennyezet terhelésének, tűzgátlásának, függesztési mélységnek megfelelően kell
választanunk.
-Profilok szerelése
UD-profil rögzítése határoló szerkezetekhez: profilokra szigetelő szivacscsík, rögzítés a
megfelelő rögzítő elemmel.
A szerelőprofilok elhelyezése:Az UD-profilokat felszerelésüket megelőzően Rigips
csatlakozó szivacscsíkkal látjuk el, majd műanyag beütő dübelekkel, vagy a határoló
fal anyagától függően egyéb rögzítő szerkezettel rögzítjük a kapcsolódó függőleges
szerkezetekhez. Az UD-profilt a gipszkarton válaszfalakhoz 212 típusú gyorsépítő
csavarok segítségével tudjuk rögzíteni, a válaszfal CW-profiljainak helyén. Az UDprofilokat a Rigidur vagy Ridurit építőlemezekkel boratott válaszfalakhoz Rigidur,
illetve Ridurit csavarok segítségével rögzíthetjük a falborításba, függetlenül a fal CWprofiljainak helyétől. Az UD-profilok rögzítési pontjainak maximális távolsága 800 mm.
Az első rögzítési pont a szoba sarkától maximum 200 mm. Megjegyzés: Abban az
esetben, ha az álmennyezetnek teljesen függetlennek kell lennie a környező
függőleges szerkezetektől, illetve dilatációt kell alkalmazni, az UD-profilokat nem az
álmennyezet határoló falaira szereljük. Azokat a CD-profilokat, amelyekhez az
álmennyezet borítását csavarozzuk, szerelő CD-profiloknak nevezzük; kettős profilváz
esetén a felső CD-profilokat főtartóknak nevezzük. A vázszerkezet paramétereit –
függesztési raszter, függesztő típusa stb. – a bevezetőben található műszaki
táblázatok tartalmazzák. A szélső CD-profil faltól való távolságát és a szélső függesztő
faltól való távolságát – a konkrét feladat igényeit figyelembe véve –a
részletrajzoknak megfelelően szükséges megválasztani. A főtartókat és a szerelő
profilokat a rendszerhez tartozó elemekkel toldjuk össze úgy, hogy a szomszédos
profilok toldásai min. egy lapszélességnyi távolsággal legyenek eltolva.
-Az álmennyezet borítása: A tömör gipszkarton álmennyezetek borításához Rigips
gipszkarton építőlemezeket használunk. A lapokat a CD szerelőprofilokhoz kell
csavarozni. Eközben ügyelni kell arra, hogy a lapok rövidebb oldalainak csatlakozása
mindig szerelőprofilra essen. Amennyiben az álmennyezetnek a környező függőleges
szerkezetektől való dilatációs függetlenségét nem szükséges biztosítani, a gipszkarton
lap csavarozható közvetlenül a határoló UD-profilokba is. A lapokat a
szerelőprofilokra merőlegesen helyezzük el. Az egymás mellé sorolt gipszkarton lapok
rövidebbik éleit legalább 1 szerelőprofil távolságnyira el kell tolni egymástól, hogy ne
alakuljanak ki kereszt alakú hézagok.
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tű fő-, és keresztprofilokkal. A Rigips kazettás álmennyezetei mindenben megfelelnek
a modern irodák, iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, áruházak,
sportlétesítmények és egyéb szabadidős létesítményekkel szemben támasztott
legigényesebb esztétikai és akusztikai követelményeknek. Az álmennyezetet
felfüggesztett, T profilvázon elhelyezett kazetták és sávos elemek alkotják. Az
álmennyezetek bonthatók, így könnyű hozzáférést biztosítanak a felettük kialakult
térhez. Az álmennyezet feletti teret célszerű a technológiai berendezések és
vezetékek elhelyezésére kihasználni (villany, légtechnika stb.)
Főbb szerkezeti elemek a kazettás és sávos álmennyezeti betételemek.
A
rendszerhez tartozó függesztő szerkezet – főtartók és kereszttartók, valamint
falprofilok. A függesztőszerkezet rögzítéséhez használt tartozékok T15 E24 T24 D1 T24.
- A gipszkarton alapú kazettás álmennyezetek típusai:
Függesztett kazettás álmennyezet szerelése A és E éltípus esetén. A falon kijelöljük az
álmennyezet helyét. A vízszintes sík szakszerű kijelölése a határoló szerkezetekre
nagymértékben befolyásolja az elkészült kazettás álmennyezet minőségét. A
falprofilokat a megjelölt magasságban a falra rögzítjük. A falprofilok rögzítéséhez
műanyag beütődűbeleket, vagy a határoló szerkezetnek megfelelő más rögzítőt
használunk.
A főtartók távolsága max. 1200 mm, az első rögzítési pont a faltól max. 200 mm. A
sarkokon a falprofilokat 45°-ban metsszük be. A függesztők teherhordó
mennyezethez történő csatlakozásához körültekintően kiválasztott rögzítőelemet
használjunk. A függesztő kiszakadásához előírt próbaerő 1,2 kN. Az álmennyezet
teherhordó elemeit tilos műanyag beütő- dübelekkel rögzíteni! Betonfödém esetén a
függesztő huzalokat acél dübelekkel rögzítjük, fa tartószerkezetek esetén (pl. tartók
és gerendák) a szerkezet oldalához lapos fejű csavarokat csavarozunk.
Szerelési útmutató 600x600-as lapok esetében A függesztőket max. 1200 mm
távolságban rögzítjük a födém teherhordó szerkezetéhez. A főtartókat T-bordákhoz
alkalmas rugós függesztő segítségével csatlakoztatjuk a függesztő huzalokhoz, illetve
dupla rugós csatlakozót használunk kampós függesztővel. A főtartók egymástól való
távolsága max. 1200 mm. Szintezés a függesztők magassági beállításával történik. A
főtartók közé 600 mm-ként 1200 mm hosszú összekötőket helyezünk el. Végezetül a
szerkezet építését azzal fejezzük be, hogy a 600 mm hosszú összekötőket behelyezzük
a már elhelyezett 1200 mm hosszú összekötők közé. Ezt követően elhelyezzük el a
kazettákat. A főtartó függesztése: T-bordához való rugós függesztővel, dupla rugós
csatlakozóval és kampós függesztővel.
Bádogozás
Ablakpárkány és attikafal lefedések PREFA lemezből. Attika fal: kettős állókorcos,
kétvízorros kiképzéssel.
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4.10.) Szellőzés
Helyiségek természetes szellőzése nyílászárókon keresztül történik,
helyiségek gépi szellőzéssel működnek, gépész kiviteli terv alapján.

4.11.) Funkciók
Helyiséglista szerint
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