
BAKONYTHERM3ON+F • 	 - 

hôszigetelö képessegü égetett agyag falazóelem 
- 	•• I. kateqOriába tartozO [0 Ogetett agyag falazóelem 

I ALKALMAZASI ELONYOK: KivàlO hOszigetelö kepessg 	KiválO nyomdszilàrdság. KiemelkedOen JO hOtárolO 

4 kepesseg . Habarcs és munkaidO megtakarItäs . EgOszsOges akOklima 	Természetes alapanyagok O 	
- MUSZAKIADATOK - ATEGLAJELLEMZOI 

Meretek 300x250x240 m[T] 
TestsUrUseg 	

p 750 kg/rn 
TOrneg 	 rn 13,5 kg!db 
UregtérIoqat 	 Vrnjn 53,5 
A FAt J[LLEMZOI 

- 
Vakalatlan falvastagság 30 cm 

. 	.-: Anyagsziikseglet 	 - 16 db/m 
Habarcsigény 	 - 19 Urn 2  

1. nor 	--- 	1 1 rn vakolatlan fal tomege h6szigetelO 
falathhabarccsal falazea 	 rn 245 kg 
1 ni- vakolatlan lal tömegefalazohabarccsal falazva 	m 260 kg 

.. - TARTOSZERKEZETIJELLEMZOK 
- Kulso-belso teherhordo 

- 
fal csatiakozasa - 

Nyonioszilardsag 	 o 14 N/mrs 
Egyen6rteku hovezetesi teriyezo falazohabarccnal Ialazva 	A 0,171 W/mK 

* -. 	• 	-- 	
- Hdtbocsátási tényezO hãsiigetelo falazOhabarccsal falazva 
• két oldalt 15 cm-es mészvakolattal 	 U 0,43 W/m'K 

2. sot 	v:: 	
- -/ 	- •:' HOátbocs2t,si tényezO falazOhabarccsal falazva 

k/I nI/alt 1,5 cm-es m/szvakolattal 	 U 0,51 Wfm-'K 

: 

AKUSZTIKAIJ[LLEMZOK 
- .........: 	:::. 561yozon laboratoriumi Iéghanggätlási siam ket 

- 
habarcsk,toIi 	1 : • 

oldalonvakoltfalra 	 RW 39 d13 
• 

. 	- TUTJEDELMI JELLEMZOK 
Bnlierm38H4 	................. TuzaflOsagi határérték két oldalon vakolt falra 	 TH 4 Ora 

Eghet/ségi besorolas 	 - nem éghetd 
- Szabvany: MSZ EN 77 1-1 :2005. V1ZSGALAII JEGYZOKNYV SZAMA: M —557/1 / 2008 

Névmagyaräzat: 

Bakonytherm: term/k márkaneve 

30: falazOelem szétess/gi m/rete [crn —ben megadva], a készIthetO fal vastagnaga 

vakolat n/IküI. 

N+F: [nut + f6derl a téglák hornyokkal és eresztékekkel kapcsolOdnak egymäshoz. 

Fokozott hOszigeteld kepességO: Nagy pOrustérfogatO hOtakar/kos falazOelem. A 

falazOblokk kblsd hOstigetelt teherhordO falazatok épitésére alkalmas. 

Alkalmazási terUlet: 

A Bakonytherm 30 N+F Iokozott hOszigetelO képességu falazOblokk mindazon 

falszerkezetek épitéséhez alkalmazhatO, amelyeknel az érvényben lévO erdtani 

számit2s [MSZ 15023:1987] szenint rneghatärozott nyomOhatanleszultséq megfelel 

az ig/nybevételnek. Bakonytherm 30 N±F falazOblokk felhasznalasaval 30cm ho-

mUg/n homlokzati, illetve belsO teherviselO lalak készithetok. 

Beépités, falazâsi elöirások: 

Falazaskor az elemeket Oreges Iapjukra fektetve Ugy kell beépiteni, hogy azok sin 

rosan illeszkedjenek egymáshoz. A vékony fkggOleges hezagokat - fugákal - nem 

kell habarccsal kitbiteni. A falazatot felutetképzéssel kell ellatni. 

A 161 elemes téglakbtést feles elemek alkalmazasaval kell megolduni, feles elernek 

hianyaban, helyszini darabolással lehet a szUkséges méretu elemeket elOállitani. A 

darabolás - repedések elkerkl/se miatt - kOmOves kalapácsal nern, hanern igy -

nevezeti ,,aligátor" fUrésszel, vaçy asztali gy/mantlarcsas vãgOqéppel javasolt. A 

falazat minden sora kotonor. 

Beepitéskor, az egyns elemek végleges helyUkre tort/nO elhelyez/sekor, a hagyo-

mãnyos tégla la[azatoknál megszokott komOves kalapács helyett gumikalapácsot 

kelI és csak azt szabad alkalmazni. 

A lalazOblokkot beépités eldtt nedvesiteni kell [p1.: Iocsolással]. 

A kOtésben tOrt/nO falazas sorän biztositani kell, hogy a vizszinles - legalább HI 

10-es IalazOhabarcsbOl kOszitett - habarcsägy a falazat szélét el/rje. A be/pit/s so-

ran a habarcságy egyenletes vastagsagat biztositani kell. A horony-ereszték iranyat 

teglasoronkOnt valtoztatni keII [land az elOzo oldal jWin l.A falazás sorän ugyelni 

keIl az elemek szoros illesztesere, a horony /5 ereszték kOzOtt oem kell habarcsolni. 

A falsarkoknäl mn/mg az eresztèknek keU kifel/ néznie, ammt vakolás elOtt le kelI 

utni. A faragolt, darabolt elemeknél a fuggOleges fuga megfelelO zärását en a meg-

feleld kotést habarcskitblt/ssel keII biztositani. EIt/rO - homlokzati fOfal, kOzbenso 

IOfal, valaszfal - elentek csatlakozäsánál a fUggOleqes fugákban habarcskitOltés ja-

vasolt. LehetOség szenint törekedni keIl arra, hogy a nyiläszárOk 25cm-es modulba 

illeszkedenek, mert ebben az esetben fanagasra nincs szOks/g. Nem alkalmazhatO 

azoknak a szerkezeti falazatoknak az épitéséhez, amelyekn/I az ureges blokk alkal-

mazásat az /rvényes eloiiäsok tiltjak, illetve konlatozzák. 

A falazOblokkbOl készitett falazat /puletgépCszeti vezet/kek hefogadására alkal-

mas, v/sheto. Ugyelni keIl arra, hogy a fal kCt oldalán elhelyezkedd vCsefl hor 

nyok ne Iegyenek egymással szemben, ne vesz/Iyeztess/k a fal szilárdsáqát.A 

falazOhlokkbOl kCszitett teherhordO falazon szerkezetek feleljenek meg az MSZ 

15023:1987 számO szabväny S. fejezetében foglalt szerkeszt/si elOirásoknak [vas-

tagsag, karcsOsag, stb.. 

Tárolás, rakodás, szállitás: 

A falazóblokk anyagát tekinive nem fagyäilO, ezert fagyvesz/Iyes idOszakban c/I-

szeru a rakatok tetejét Ietakarni. Sziländ, teijeson sik betonburkolatra tOrt/nd ra-

kodás eset/n IegIeljebb härom rakat rakhato eqymasra. Szallitasnal a rakatok nern 

rakhatOk egymásra. Az eIOzO oIdaIi tablázatban szereplO sOlyadatok szállitásnal 

nem m/rvadoak, a vizzel telitett IalazOblokk tdmege akár 20% -al is eltérhet. Te-

herg/pkocsival tOrt/nd szállitáskor a szorosan egymasnak nyomott rakatok sérdI-

hetnek, ez/rt kisebb h/zagot keIl hagyni kOztUk. 


