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MUSZAKI ADATOK - A TEGLAJELLEMZOI 
Méretek 
BruttO száraz testsOrUseg 
fomeg 
Uregtérfogat 

A FAt JELLEMZOI 
Vakolatlan falvastagság 
Anyagsztikség let 
Habarcsigèny 
1 rn -  vakolatlan fal tdmege hosnigeteld 
falazdhabarccsal falazea 

TARTOSZERK[ZETI JELLEMZOK 
Hajild és töräerd 

EPULETFIZIKAI JELLEMZOI( 
Hoatbocsatasi tênyezd 2 a 2cm-es 
perlilvakolattal 

AKUSZTIKAI JELLEMZOK 
SUlyozott laboratOriunii leghanggtlási szám 
kétoldali 1 -1 cm vakolattal vakolva 

TUZVEDELMI JELLEMZOK 
TtiizällOsägi hatrérték két oldalon vakolt falra 
liizveszélyességi osztály 
Harmonizalt szabvány: MSZ EN 771-1 :2005 
Vizsgálati jegyzOkdnyv szma: M-2049/2008 

- 370x100x240 mm 

p 979 kg/rn 2  
rn 8,5 Kg/db 
Vrnin 38,9 

- 10 cm 
- 10,5 db/m 2  
- 6,5 Urn 2  

m 92 kg 

o 13 N/nirn 

U 0,33 W/m 2 K 

RW 40 dB 

TH 1 Ora 
- Al 

BAKONYTHERM 10 N+F 
fuggäleges uregelesU válaszfal tégla 
I. kategôriába tartozó LD egetett agyag Ialazóelem 

ALKALMAZASI ELONYK: KiváIO nyomôsziIárdsg Elektromos, valamint gépészeti vezetékek kOnnyen 

elhelyezhetäk az ebböl készUlt fa[ban Habarcs megtakaritás Egészséges IakOklirna Természetes 

alapanyagok 

Névmagyarázat: 
Bakonytherm: termék márkaneve 

10: a Ialazóelem széIessgi mérete [cm --ben megadva], a kszithetO fal vastagsa-

ga vakolal nekdi. 

FuggOleges Uregelêsu: a fatazOelemen a fekvä fefUletére merôleges irányban 

végigmenô uregek találhatdk. 

Alkalmazási terUlet: 
Bärmely ép(ilettipus terhataroló, önhordO válaszfalainak épitdsére alkalmas. 

Beépités, falazási elöIrások: 
A válaszfal csak néretezett válaszfalalapra, illetve szilárd, megfelelO teherbirasd 

fodérnre epithetd. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazO habarccsal kell 

kiegyenliteni. A válaszfal téglákat ketsoronként a vizszintes hézagban vezetett 

2,8 mm-es ligyvas huzalokkal kell mereviteni és egymáshoz, iletve a teherhordb 

falakhoz csatlakoztatni, bekatni. A merevitO huzalt kétsoronként a vizszintes fugäk 

habarcsrétegébe he kell áqyazni és a csatlakozd falakhoz rögziteni. A váaszfal felsö 

sikja és a födém kdzott 2-3 cm-I keN hagyni a mennyezethez történO rogzitéshez, 

ennek megfeleloen keN kiosztani a sorokat. A legfelsO sort a födémhez kell kiékel-

ni. A téglasorok felrakásánál a téglâkat teijes fefUletij habarcsagyba keN helyezni. 

FaIazskor a vizszintes fucja vastagsaga 8-16mm kOzött változhat, átlagosan 1,2 

cm. A vizszintes habarcshézag kiaIakitsánáI gondosan ugyelni kell arra, hoqy 

a tgIak kulsO élei teijesen ki Iegyenek töltve habarccsal. A vizszintes hézagból 

kitUremkedö felesleqes habarcsot kOmOveskanIIaI le kell hzni. Falazaskor a 

tégla fNggdleges oldalait is meg keN kenni falazO habarccsal. A fuggöieges fugàk 

nagysága 8-16 mm. A téglãk vdgleges helyOkre illesztéséndl, a hagyományos 

teglafa[aknal megszokott kOmOveskatapäcs helyert gumikalapácsot kell használni. 

A válaszfaltéglákat kOtésben kell falazni. A Bakonytherm tèglákat nyäri melegben 

nagy porusterfogatuk miatt falazás elôtt locsolässal nedvesiteni szUkséges, hogy 

ne szivják el tul gyorsan a vizet a habarcsbOl. 

Az epNletgdpeszeti vezetékek hornyait horonymaróval lehet elkésziteni. Az 
ttäréseketfUrOval vagy lyukfdrésszel lehet kialakitani. A hornyok kialakitásánäl 

Ugyelni kell arra, hogy azok ne veszélyeztessék a fal szilárdsãgát. A hornyokat csak 

a valaszfal egyik oldalära szabad késziteni az alábbi méretkorlátokkal: Szdlesség: 

max. 10cm. Mélyseg: fuqgOleges horonynãl max. 4,5 cm, de Iegfeljebb a merevito 

huzalig. Egyéb horony - max. 3 cm. Egymãssal szemben elhelyezkedO pontszerO 

bemarasokat - p1. dugaszolô ajzatok, kapcsolOk, elosztOdobozok - egymastol 

legalább a falvastagság értékével el kell tolni. A hornyok, bemaràsok, áttrirések 

kialakitasnál fokozott gondot keN arra forditani, hogy a merevitä huzalokat el ne 

vägj/k. 

Tárolás, rakodás, szállitás 
A falazOclem anyagattekintve oem facjyállO, ezért Iagyveszélyes idószakban c6l-

szerO a rakatok tetejét letakarni. A falazóelemek a szabadban, fOliba csomagolva, 

sik es szilárd talajon ethelyezett raklapokon tárolhatOk. A falazOelemeket a terrnék 

serulesenek elkerülése érdekében rakodás kbzben dobálni, ejteni, utköztetni, 

lebillenteni tilos. A falazOelemek kOzUti järmüvel, vasUti kosival szállithatOk. 

Az egységrakományt a jarmévOn elmozduläs ellen biztositva dgy kell elhelyezni, 

bogy annak gépi rakodása elvégezhetO legyen. 

5zà1Iitsnäl a rakatok nem rakhatdk egymásra. Az elNzä oldali táblázatban szereplô 

stilyadatok szállitásnál nem mérnadOak, a vizzel telitett tégla tOmege akér 20% -al 

is eltdrhet. Tehergépkocsival tdrtenO szállitáskor a szorosan egymásnak nyomott 

rakatok sérUlhetnek, ezért kisebb hézagot kell hagyrri köztuk. 


