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A falazás menete

IpI. B 60.50-es lcl.üi betonacélt ún, par

Pillérek építése

vasalást kelt késtílerii. Avasakat az ab!ak
A I rink.il asarkokon Itetve iz jtónyitá>ktot

nyilasoldatánálkb 80-80ciri-eslútnyuj1v'.

Az 'lii kel pilt'i 'j>itcsckur jtoritasan

indulva kezdjuk meg.

kell elkészíteriA lúlnyújtás husszaa teher

a tervezett geometriának megfelel ően kell

iirlik hea rriirurnóls 12,5ciii-eseternki.itó',t.

etoszl; szögét vegye figyeli nbe. Mivet

cl helyezni.

A avasolt fogam mierut hagyoniányos falazó-

a fugavastagsági legtöbb esetben tényegesen

A megengedett minimális méret ű teherhordó

habarcs esetén 8 10 ITWTi, YTONI3 hőszigetel ő

kevesebb minI 8 nini, a betonacél, szátakat

Ii b00 no -esl falazott pillérnél kisebb kereszt-

lalatóhabarcs esetén 5-6 mm, vékonyfuqas

horririyhúzóvat be kitl sütlyeszteni a sor,

nnetszel ű pillér építészeti igénye esetén az

habam is esetén 3 min.

teteléhe.

YTONG Pu 20 ős Pu /jO zsaluelemnek (telve

A latazóetemekel giimikatap őisal ütlessuk

A horony kihúzása ntán azt habarccsal kikelt

a Pl e furatos elem használatával 'ejtett, h őszi

helyt ikre a habar cságybari.

tölteni, abba be kell ágyazni a betonacélt Úgy,

getelt vasbeton pillér is építhet ő . A rejtett bor

A szerkezeti lalak magasságát lehet őleg teljes

hogy ,i tsibarcs tellesen körulvegye. Azokon

dát, vagy pillért a mellé csatlakozó falazott

sorok egész számú többszÓrtrében

a helyeken, ahol a nyílás széle közelebb vart

szerkezettel kétsoronként 2 0 6 8.38.24 beko

határozzuk merj

a lal' irokhoz mint 80 cm, a betonacélokat

tőpálcával lehet egyuttdotgoztalni.

a íulsar kon be kell lordítani. A parapet vasa -

A pillérek falazásához használható azYIONO

A nyílászárók sz.oITi ldökmagassga lel tet ő

tő ‚i lerheletleri rnellvédlal és a nyílás

hőszigetel ő és a vékonyfugás talazóhabarcs

leg egész sor riragasságába essen, a sor

melletti ía(pillér terbelése miatt leltép ő

A pillér .'ket egy elemből is cl lehel készíteni,

rr rői ett ől eltérő r csigasságú 'ibiakok esetén

feszültségek, nyíróer ők felvételére szolgál

vagy obh elemből a lalkötési szabályok

a niéretkulönbséget a mellvéden - méreli

Az elkészült falszerkezet teteléri Ifalegyenl

szer int 112,5 cm nél keskenyebb elemeket

szabott elerriekkol célszer ű kiegyenlíter

a födém szeret őse etőtt végezzünk ismét

ni' alkalmazzunkl.

Fapasztatatau ik azt mutaljak, hogy latazaskor

méretellenőrzést ős szükség es.ttén falazó

A pillérek tervezhet ő ős építhet ő minimális

a koriyokt ő atatti, tet1es 'y'TíJN() sor alatti elsó

habaR csal állítsuk be a kíváril pontosságú

kei eszI r'netszeti niérelét és niéretezését

lug;rhami 2 57ál 0 8 as bordázott felület ű

födérrilogadó szintet.

a Stalika kiadvány részletesebben i tárgyalja.

