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A teherhordó f őfa[ak építése 
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A fogadószerkezet ellen ő rzése 

/\ iik i	 l)I	 .)NJ(; ej:)o-

nleriiek nagy i retpontosságábót adoda 

el őnyokel maradéktalanul kihasználliassuk, 

((lszer ű keltő tiqyetmnet szentetiii a fogadó-

szerk(?zet(,k lalapsáv, ataptemnez, lábazati Fal) 

mói etporitosságának, geomelriájának 

ot tenorzesere 

L oqf ontosabb a r a(jssági s/int pontos ellenő r 

zóse és beállítása Nem kelt vastag habarcsagyat 

hizto ítaru az ekeinek jó leltekvéséhez, ha a loga-

(l)l(Iiil('tporiiitliIi':iqakb !)rTlrii-erhollili. 

Kit űzés

I I V(II)Oi Ii i1i:_'iJi bcaLulasan 

túl a sarkok és nyítástengotyek beállításával 

I ogzithot ő legpontosabban a megkívánt 

(JPi)I Fi('t na 

Mag '.ági értelemben az induló szinteket mm-

(Ion esetbonn gor shisan í ogzi tett helyi nIaqassá 

a!apli:il:-l'»tv,: ki'!	 v:»

Falazás, falazóhabarcs 

Az cpic totyamata a7 Y I (JNC epitoeleiiiek 

beépítésekor nem fér cl jek?nt ősen a meg 

szokott egyéb fata70tt szerkezetek épitésót ő l. 

Néhány-- azatapanyag tutajdoiiságaihót 

kővetkező - technológiai szabályt betai tVO 0/ 

YTONG etemekket való építés sok tekintett 

egyszer űbb és gazdaságosabb. mint az egyi 'I 

technológiák. 

AZYTONG építési rendszernél alkalrrsizott 

hát orTi lalazósi technológia a kövei k(Y 

1. Vékonyfugás falazás 

ugava tagsag 2 3 nir-ii 

Javasolt felhasználási kór 

Kiemelt toherbírási igény, rövid építési KeJ(J 

vázkitoltés, illetvo vakotatlanu( maradó 

testeit) latfeluletek kiikjkitása esetén 

Csak nútféderes elemekkel alkalmazható. 

A bedolgozás eszkhzei-

- YTONG habarcsterít ő kanál 

- '(TONG liabamcster t ő s/ár rk

2. Hőszigetelő falazóhabarcsos eljárás 

I t ig'	 III	 ill	 iii 

tvlindi n tol a/Ot I szerkezethez. 

A bedrilgoia eszkozei 

- Y1 ONG habarcstenit ő kanál 

'(1 ONG tiabrimcsterítú szánkó 

3. Hagyományos eljárás 

I	 aii\'i'tir:aq. iIi iiiri, LII 10,111 25 

falatot iaharcs 

Javasolt Ii 'IIi vzi iátósi kör: 

t-.qyszei ú épuletek, liázitagos kivitelezés 

A l'dol ioiá eszkozi: 

kőniűveskariát 

A falazás megkezdése 

A kmzctősor leraká'it'jyvrsonylagsúr ű , 

ceinr'nt ‚vagy cm ‚e'n javított mnészhabarcs 

liaszriátható. Magát ioz a tatazáshoz az egyik 

k'ijii ikább bevált talazóhabarcs az Y I ONG 

I rotigetel ő latazóhabar:s. Ennek h ővezetési 

iii iy(vójO gyakorlatilag rTiegegyezik a 


