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H őszigetel ő  tulajdonságok 

Ökológiai tulajdonságok 
és egészségügyi 
hibamentesség 

Felhasználás 
gazdaságossága 

Térfogatsú ly 

\ koiiiiviih'i,i laI,iiii 1(1()11)0k kivaló liosuigetelesi tLiIa(IoiisigokkaI ieiiiluüa_zoek. Például 

mm ik liiv, ttgsagnáI d hőellenálás 9 %-os nedvességnel minimális :rtéket mutat fel 

2,5 nr K/W. 1 y-os nedvességnél 3,1 m K,/W. A Im ővezetés együltliatója ? (W.m .K ) = átlag 

0,124 a P t-'l10 -is könny űbetonnál kiszáritott állapotban. Ezáltal a könny ő imton őilazó idomok 

SI N norma szerinti igényeket teljesítik és ezért nem igenyelnek utólagos szigctelésL 

Könnvű l miton idoniokl ó1 készült elegend ően vastag falak hatékonyan biztosítják a norma által me- 

:v'rigeclett liangithatolási kivülrő l az ohjektuinha, ugyaniigy ellenkez ő  iranvban is. Például egy 
(II lii Visiig kiiimvúlnton 11 1580 típusú tal, hang nem ‚ithitolas, ertéke (Rw) a kiviló 34 (IB-nek 

A kiinnyfíbiton vúd a hideg valamint a h őség ellen. Elnyeli és Íelszabaditja a levegő  nedvességét, 

',‚utal kiegyenlíti a helyiségben a páratartalom változásait es lehet őve teszi a vizpira rokozatos át- 

'set a külső  talakon. A könnvőbeton az ún. „meleg" myagokbi z tartozik. Kiitvetlen érintke 

i 'siol nagyon i la s oly a ni leg elvétele, emnim t t ke Ilei mies, ika r sa k ‚ Ía. 

A k nnyűbeti iii ökológiiilag tiszta, terniészetes nyersanyagl )ól gyirtot I anyag. Altalíl min az egész 

világon eltogolott mint az éktkörnyezetet kímél ő  építkezési anyag. A PORIIX-pórobetón, a.s. 

által legyártott termékek egészségügyi hibamentességét rendszeresen ellen őrzi és kiértékeli 

Flanská llystrkín m űködő  Regionális Közegészségügyi I livatil. A 1212001. számú rendelet 

alapján a Ri-2 26 súlvaktivítás legfeljebb 120 l39/kg. A liosszotivu mmiér(iok bizonyitják, hogy 

a Ra-2 26 a I( )Rl IX könny űhetonbal a súlyaktivitás értéke Ick ,  annyi értéket ém cl, mint amennyit 

‚Ii inilitell rendelet el ő ir. 

\ könnyűbeton el őnyei magukba véve nem képesek bebiztositani a megkövetelt szerkezeti tulaj-

domisagokat. Ezért nagyon fontos az összeköt ő  habarcs használata es a i( , kilcti megmunkálás. 

A P( )REIX Pontos Íilazasi idomokhoz ajánljuk a különleges P( )REIX vékonyréteg ű  ragasztó hasz- 
I ilitat foga/ott kanállal, 

A konnyűheton t,ila,o ulomot könnyen megmunkáljuk siokvinyos s,eszámmal, egyszer űen 

es gyorsan kiilkot1uk a villinyszereléshez szükséges vájatokat. ( omlnientesen kész.ithetünk 

I yilísokat, Io sipolni szoritócsavart, b€verni szöget vagy kampót. A mi id( iniaink fúröszelbet ők, 
vaghatok, köszörülhet ők és marhatók. 

A gazdisigossig ‚iz épületek t'elállításánál részben a li ő ter hnikui szigetel ő  tulajdonságok 
kiliisznalísából es az ala(:sony munkaigényességb ő l ered. 

Al alacsony tertogatsoly es mi összehasonlitható magas fokú siilárdsag lehet ővé teszi valamennyi 
szi ikvmny is cl )üll't tilepitését, bizti sitja az épület I m - re álm si >ny költségeket, ugyancsak 

lcmiyegesco si ikkeoti i inunkiterhet es emeli a munka ternitlekemmvscgét A E' 511(1 jelzés ű  (ermék 
(iii ixmniilis) tonl( t,sul I 180 k 0 ( ii <itilgos tonl( ksul 50 ki nm 
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0,15 31 0,403 0333 0.124 

33 0,605 0500 ((124 0,15 

34 0.806 0.877 0,124 0,15 

125 72,50 36 1.008 0,833 0.121 0,15 

150 87,00 38 1,210 1,000 0.124 0,15 

200 116,00 41 1,613 1,333 0,124 0,15 

250 145.00 44 2.016 1,677 0.124 0,15 
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217.00 2,500 0.124 0,15 

Ha ngszi gete lő  
tulajdonságok 

Mi kroki i mati ku s 
tulajdonságok 

Szerkezetek 
kompietizálása 

Egyszerű  megmunkálás 

A PORFIX talazó idomok 

és közfal elemek a kövctkeLo 

pontossággal vannak 

elöallítva: 

liossi: ± 2, '  

Illagasság: ± 2,0 

‚i'lessi': ± 	nin 

	

Nyom ás szilárdsága 	A k mnny ű l meton kivmlö szJan lsigi uikiplouusagii lehet ővé teszik lion lo ê5 nem hordó falak, közma- 
1mk, ‚í tlimdaló szerkezetek, mni'nnye7etbetetek el őállitását es kllm,msznilását valamennyi fajta teher-

hoi'm ló konstruk( io hepilástolását. A garantált ny iminásszilárdsg i E' 1/ 580 osztályú könny ű beton 
tilizmi milo,oimil 1,0 Mpa. Az atlagos nyomas 3,6 MPa. 

	

Tűz elleni ellenálló képesség 	A szlovik es ‚i nemzetközi normák szerint a könnyúhiton nem gyúlékony anyag. A könnv ő beton 
I úzveszellenmlló képessége megfelel ii A loki z,i inak. 

I 	V,,ko5,I nóiluti 5,1 legkisebb vesIagsga 
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