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elem testsű rűségének kb. kétsze-
rese, Vagyis a hasznos h ő fizikai 
tömeg is kétszerese a falaz őele-
mének. 
Az égetett vázkerámia falazóele-
mek ellentétben a homogén 
kialakítású falazóanyagokkal, opti-
málisan egyesítik a téti ős a nyári 
igényeket kielégítő szerkezeti 
részeket, Vagyis belsejükben a 
könnyü és jó hőszigetel ő borda-
üreg rendszert, a fal felületén 	 a
hőtárolás- hőstabi I itás szempont-
jából hasznos vastagságban 
található tornor, nagy tomegu, 
ezért jó hőtároló képesség ű külső 
bordával 

Mit jelent a hőtárolás? 
Válasszuk az optimális megoldást! 

A kerámia falazat, hőtárolási ké-
pességének köszönhet ően télen 
úgy viselkedik, mint egy cserép-
kálya, azaz a f ű tés melegét meg-
tartja, lassan adja le. Nyáron vi-
szont a külső hőséget nehezebben 
engedi be, azaz szinte a falba 
épített, természetes légkond 
cionálóként m ű ködik. 
Léteznek a téglánál jobb 
hőszigetelő képességgel rendel-
kező építőanyagok, de ez a tulaj-
donság nem párosul a rendkívül
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fontos hötároláii képesseggel, 
illetve például a kiváló h őszigetel ő 
könny űszerkezetes házaknát a 
nyári meleget csak légkondício-
náló berendezéssel lehet elvisel-
hetővé tenni. 

A hőérzet nem csak 
a hőmérséklettő l függ 

Mindenki tapasztalta már, hogy 
nedves leveg őben ugyanazt a h ő -
mérsékletet h űvösebbnek érezzük. 
F ő leg a valaha már panellakásban 
lakók érezhették azt, hogy a 
száraz belső levegő viszont légző-
szerveinket ingerli, asztmatikus 
tüneteket okozhat. 
I akóérzetünket, komfortérzetünket 
alapvetően befolyásolja a belső 
leveg ő páratartalma. 
A tégla anyagszerkezetéb ő l egy 
páratlan tulajdonság következik, 
amit gyakran úgy foglalnak ösz-
sze, hogy a ‚a téglafal lélegzik". 
A tégla anyagában levő kapillá-
risokon keresztül szabályozza a 
páratartalmat. 
Csak a fizika törvényszer űségeit 
felhasználva a többi építőanyag-
hoz képest több nedvességet 
képes gyorsabban felvenni a helyi-
ségben felgyülemlett fölösleges 
páratartalombál és képes arra is, 
hogy amikor a belső nedvesség-

tartalom lecsökken, akkor azt le-
adja magából. Ezáltal biztosítható 
az állandó és kellemes bels ő 
páratartalom folyamatos szell őz-
tetés nélkül is. 
Fontos, hogy túlzott/rossz külső 
vagy utólagos szigeteléssel ne 
rontsuk cl a téglafal ezen egye-
dülálló tulajdonságát, mert ezzel 
leronthatjuk a téglafal lélegz ő -
képességét. 

Kerámia 
a mindennapokban 

Az égetett agyag ezen tulajdon-
ságát a hétköznapi életben is fel-
használják. Speciális agyaggöm-
böket a virágföldbe 
helyezve ritkithatjuk a locsolási 
gyakoriságot. Öntözéskor az 
agyaggolyók felveszik a felesleg 
nedvességet, majd a föld 
kiszáradásával egyidej ű leg folya-
matosan leadják azt, biztosítva az 
egyenletes nedvességtartalmat. 
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Az illatkerámia edényének falában 
hasonlóan a téglához - az 

égetett agyag kapillárisain keresz-
tül fokozatosan távozik a benne 
elhelyezett anyag „itlatpárája", így 
biztosítva a helyiség leveg őjének 
folyamatos, egyenletes frisses-
ségét. 


