
Térdfalak 
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fiJyo a vizzinti' er 

tezett tQr dfal. 

Tet őterek, váz kítöttések falazott szerkezetei 
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Kirebb tor helénok, ittetve e1 őrogyii lelt vas 

beton gerendán födém onetén regh;itúroznll 

szerkezoli ritrnuban kiajakítoll rovid, luggö 

tegesva%heton konzolok tehcii merite'ítik az 

egyébként latazntt szerkezet ű térdfatat a Vi?-

sziriter i'rohataek atót Ennek meguldasát 

a ..Cson io)ponti katalógi inhaii talathate I	 zlet 

r ‚ijz.ok Ii ii itatjak he. A iTlegolda' tényege, tioity 

a I ejtett va',beton konzol ik. ti elve a térdíal 

tetején liii, koszorú p1. a Pu IJ zsaluoternek, 

vagy Pke koszor .'temek, vagy I íe fia atos 

elereek'eqtseri<vet ker iii nek kiatakíl űsra. 

Oromfalak 

Tol ő terek lalazoll lozar ‚iakoi ii croi I latak, 

vagy betolnak a lel őreteqrend atú.vagy 

nelszik a tető ikot és ii nak oldaJahoz csatta 

kozik a tutöszerki'zet. 

Amikor a tetőszeikezet fut ét, a d ő tés'viig, 

vagy íves (jeornetria szerint az VI ONG eterník 

l(- , ,zabhatók ős a csa akozás a deszk,-e'alhoz 

eyentele' fugavastag''iggal vilik 

gessé. Hárnmsz.og ű eb'i nek vágúsakor

a vágási maradékot a kovetkoz ő sor ir 

sakor legtöbbször fel lehet használni 

Ha azoiornfal eioelketiik túl a tet ősíkon az 

egyene	 kokkal liatarolt Id ők előtt, egyszer ű 

v:jásokkal. ki lehet atakítani a tető vonalát. 

Ilyen esetben a lattefedés és a tet őszeqéty 

húclogozósa adja az YTONG fal i iedvesség 

edeni védelmét, Az oronr- vagy lüzfalnak 

csattakuzó tertöszerkezetnél a víz elvezetését 

a talra futtatott búdogozássat kell biztosítani, 

Nagy n agasságiu oromfalak álléknnysáqa ő 

Ii iegfelr't ő merevsége biztosítható agyomá 

nyosan. falazott erősítő pillérekkel.vagy rejtett 

IYJONG Píc turatos eternekkr'l, vagy Pa U-el(: 

nuikket késziletll pillérr'kkel ős ko570r ukkaL 

Homlokzati és belső vázkitöltő falak 

elli..............i.....él	 teszav. nagy

bolmayasságú 'arnokiuk hoirulokzati ős 

bel téri térhatái olasakni, naqyler ű , nagy be[-

nagasgú csarnok telosztásakor mindig 

ottenőrizi ii kel[ a tartószerkezet územszer ű 

ruiozgásait annak meghatároiusához.hogy az 

YTONG falazat milyen ti ódoii (,attakozzon 

a pillérekhez, laltartóktmnz, itletvr' íöclérnekhez 

Amíg a vúrható legnagyobb üzemi (ohajtás 

tobbszntesvázak esetén az alsó és fntso 

lodóm jiternszeru mozgásainak különbségei) 

nem éri (.4 egy tal';zakaszon belul az 5 mm-t, 

aiklig a csallakozások egyszer űen nekilata 

zusat illolvehabarcsotl I etékelésset 

i uuegotdt iitók. 

Ennél nagyobb lehajtűsvagy rnozgáskulonb-

c ég eseténi a váz ős az V I ONG íatazat 

c. ii(akozásáte mozgás mér « ,két elvi elő 

komnponensú PUR hab kitiiltéssel kelt 

gotdani. Ha a mozgás mértéke meghaladja 

az I crri t, célszer ű olyan megoldást válasz-

tari, ami a fatazat átfékonysáiját megőrizve --

tartósan képes—) mozgásokat telvenriu


