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YTONG 
A választ lelerriek berpíIése el ő tt mindig 

ot lei iőrizi ri kelt azt az ot apfelúletet, amn e 

O vá1a571alat elhelyezz(ik. 

A toqidoíetulet tegyen záraz, ixir mentes ős 

kell ően szilard. A válaszíatak kitüzése, ópitése 

a tő tatakhoz hasonló módon, a kiitési szabó-

tyúknak meglelet ően történik. 

Hasonlóan más kis vagy kozépelornes 

válaszlalakhoz, minden második, vízszintes 

tugában egy szal 7-2,5 mm es, megteszíleti 

tógyva huzalt k( ,11 vezet iii. Alternatív meg - 

oldást jelent a ni igyszitár dságó lugabóló alkat 

rizás,, 

Fő fal-válaszfal kapcsolata 

A vitaszl,ilak azYíONG lelalaklioz sillakoz-

halnak csurháziItal, talhoronnyal, vagy tompa 

ütkozésset [ásd ..Csomóponlr katatógu' 

Egyéli anyagii falaki ‚oz az V FONG választalat 

íall'ioronnyil vagy luropa nlközéssi'l (5111.1 

ko7tassuk.Alornpa iitköztotés lörtéiihe 

kétsor onkérili befúrt betonacél pálc i al 

nazásával, ille ve perforál t liorganyzott 

za(aq lerögzílesével

Válaszfal-födém kapcsolatok 

Aválaszlalaki odriil-,.tiez ki' leli,11rú 

índóm esetén - csalfakozliatnak hagyomá-

nyos éketéssel, nagyobb leszlávú ős lehaj-

lású lodér nek esetén - egykomponensú PUR 

habbal, illetve a rrrozgasokal lehetővé tevő veze-

tőléc,vagy ‚.IJ sín ás rugalmas kitöltőanyag 

p1. á.ványgyapot egyultes alkalmazásával 

t'öbbszintes ópiilelnál általános épiténtechno-

lógiai szabály, hogy a válaszlalazást és az alt 

zatokal is) a tels ő szint r ő l bzteló, valai nint 

lehet ő leg i ezőkozépr ő l a szélek leló haladva 

kell készíteni, Avő lasztalak ugyanis így kap1ók 

Ihető legkevesebb terhet a lödémek üzeri -

ű alakvóltosaiból A logadószcr ki'7et 

ot. ikváltozásóból ered ő igénybevételekel ssök 

kent, a választalak kezd ő ora alatt beépített 

vékony roőanyag tél ia, vagy bitur ienes 

csiipaszlen 'iuz 

Nyílások vótaszfatakban 

5 non i 

tósának egyszer ű eszkoze az el őr'i'gyórlolt 

YTONG riyilésálhrdató

Az eler'n csekély súlya miatt, elhelyezését 

o íalazással egyid őben kézzel heernetve lelret 

vege7ni. Az áthidalót Ii iharcsógyba, legalább 

2020cm es íeltekvé',-,nl kell elhelyezni. 

Az áthidalót (:élszer Ű O tolyamatos lalazás 

közben elhelyezni, vagy teb,llonxs ellen tega 

labI 2-2 elem iriellótalazásával bizlosítani. 

Vő t iszlal al bidalók egyn más mdl e Fietyozó 

sávot teher liordó If őfali) átbidalás nem 

készíthető ' 

Erre a célra az YTONG tol erhor tó áthid, ilók, 

totvm' Y I ONI ..0 z' al neki iiek, egyedileii 

miegtemvezelt vasbi'i un telni 'i visel ő i oagmjat 

1 kal ni i


