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VáaszfaIak épItésének szabályai: 
A vátaszfal csak méretezett válaszfalalapra, illetve sziiárd, 
megfelelo teherbir6sO fädémre épIthetö. Az aljzat esetle-
ges egyenetlenségeitfalazO habarccsal keti kiegyenlIteni. A 
válaszfalakat kétsoronként a vizszintes hezag ban vezetett 
2,8 mm-es Iágyvas huzatokkat kell mereviteni és egymás-
hoz, iltetve a teherhordO falakhoz csatlakoztatni, bekötni. A 
merevitó huzalt kétsoronként a vIzszintes fugak habarcsré-
tegebe kelt ãgyazni, es kampós szeggel rogziteni. A teher-
hordô falakriál a huzalt a teherhordó falhoz fuggàlegesen 
rogzitett 8 mm-es köracél pálcákhoz keti bekötni. A vátasz-
fatak egymáshoz csattakozásánát szintén 8 mm-es köracét 
pãlcához kellfesziteni a huzalokat,vagya keresztezOválasz-
fattapon keresztüt történö visszahajtással rögziteni azokat. 
A fa ajtótokokhoz a lágyvas huzatt szegekkel keti rogziteni. 
A válaszfat felsô sikja és a fOdém között 2-3 cm-t kett hagy-
ni a mennyezethez történö rogzIteshez, ennek megfeteta-
en kett kiosztani a sorokat. A IegfelsO sort a födérnhez teg-
tãnként téglaékket kelt kiékelni. A teglasorok felrakásánát a 
tegIákatteIjesfetuleti habarcsãgyba kelt helyezni. Fatazás-
kor a vIzszintesfuga vastagsaga 8-16mm között váttozhat, 
átlagosan 12 mm. A vizszintes habarcshézag kialakftãsánãl 
gondosan ugyetni kelt arra, hogy az a tegtãk külsã éléig 
tetjesen ki tegyen töttve habarccsal. A vIzszintes hézagbOl 
kitüremkedö felesleges habarcsot kômUveskanállat le kett 
hUzni. A tegták vegleges hetyukre iltesztésénét, a hagyo-
mányos tégtafataknál atkatmazott kãmiveskatapács he-
Iyett gumikalapácsot keti használni. A välaszfattéglãkat is 
kötésben kelt falazni. A tégtákat ügy keti kiosztani, hogy a 
falvegre mindig gyartott szétU egész, ittetve fUrészett sze-
Iü fetes elem kerütjän. Vátaszfattégta atkatmazása esetén 
az eresztékek irányát nem kett soronként valtogatni. A fat 
sikjábót kiáltó eresztékeket te ketl ütni, hogy a vakotáshoz 
egységes, sIkfetütet áttjon rendetkezésre. 

Bakonytherm bekötöszalagos faksatlakozás kivite-
lezése: 
A tompaitlesztéses technolágiãnak köszönhetöen, munka- 

igényes fatszerkezet fogazás nétküt tehet hüzásnak és nyo-
mäsnak ettenãttó mOdon összekötni az egyes fatdarabokat. 
Enneksoránafatakata kotésiszabályokbetartása nétkulegy-
máshoz kett ilteszteni. E technika atkalmazásának fettétete 
az, hogy a tartOszerkezeti tervezés során ki kett szãmItani, 
hogy hány darab acél bekotoszatagra van szukseg. A sérü-
tések etkerütése érdekében az acét bekotoszatagokat a ke-
resztfatak felfatazásaig fetfeté vagy tefeté meg kett hajiltani. 
A tompa ittesztést statikai és hangszigetetési okokbót tel-
jesen ki kett totteni normal habarccsat (tegalább 1, 5 cm 
vastagsãgban). 

Szakipari munkék Bakonytherm falazatnál: 
Az épü tetgepészeti vezetékek hornyalt horonymaróvat 
lehet elkésziteni. Az áttöréseket füróvat vagy lyukfürész-
szet tehet kiatakitani. A hornyok kiatakitásánãt ugyelni 
kett arra, hogy azok ne veszétyeztessék a fat szitardsagat. 
Lakásetvátasztó fatban eputetgepészeti vezetékeket nem 
szabad ethetyezni, és az etektromos szeretvények, dobozok 
fatba süttyesztése is terontja a fat hangszigeteto kepesseget. 

Vátaszfataknát a hornyokat csak a vátaszfat egyik otdatára 
szabad készIteni azalãbbi méretkortãtokkat: 

• Szetesseg: maximum a fat vastagsaga 
• Métység: 
függäleges horony 
- 12 cm vastag vátaszfatban maximum 5 cm, de legfetjebb 
a merevitO huzatig. 
- 10 cm vastag vátaszfatban maximum 4, 5 cm, de legfel-
jebb a merevitO huzatig. 
egyéb horony - max. 3, 0 cm. 
Az egymássat szemben ethelyezkedo pontszerU bemaré-
sokat - pt. dugaszotoatjzatok, kapcsotOk, etosztO dobozok 
- egymástót tegatább a fatvastagság értékévet et kelt tolni. 
A hornyok, bemarások, áttörések kiatakitãsánát fokozott 
gondot kett arra forditani, hogy a merevItö huzalokat el ne 
vãgják. 


