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Az YTONG-ga[ könny ű az építkezés:

1. Az YTONG-gal megtakaríthatja

2. Az YTONG fal sima.

a szigetel őanyagot.
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3. A nyers YTONG falfelütet közvetlenül
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tartani. Ezáltal n falazást kovet ő bot ejoző

közvettennt lothodhatja a latri. Szogek

biztosít. A tatazáskor további s7lcjetet őanyag

ninnkitatok p1. vakotás, csempézés anyag

beverésn, túrás vagy csiszolás lehetséges

basznótata feleslegessé válik
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anélkül. Hogy a fal károsodna. A tömör
YTONG építőanyaqha különféle dühr(ekkel
prot itóri-tirnonteson er ősíthet ők a I iaqyobb
terhek i
Más épít őanyagok felhasználása
- összehasonlítás.
Az YIONU épitési rendszerének használatakor

-7—__
$

NI'

/

LJ
kevesebb a speciális tudnivaló, egy?
ii építési technológia.

Más építőanyagok beépitóse esetenként
több gyakoi tatot és tudást igényel. Ureqes
latazóelemtk I eldotgozásánál több dolgot
figyelembe kelt vonni - az tim egeket

A saját építkezés kifizet ődik!
YTÍ ING _iI intinki <tk :jhil ó1i,ikzni.

a liidéini rábetonozása el őtt célszer ű

Még a gyakorlatlan e mber is gyorsan be-

hőszigetelő haharcsréleqget bezárni,
különben a beton bebatulhat az üregekbe,

dotgozhatja rriagát, azonban fellétteniil kérje
ki szakember véleményét' Az YTONG munka-

s tiőhidak keletkezhetnek a falban.

társa - igény esetén - a helyszínen tanácsokat

A tatazúelei,iek szokásos 3-5 mm-es

ad ő s gyakorlati segítséget nyúlt.
Annak er dekébef i. hogy még könnyebbé

méretpontossága megnehe7iti a valódi, zárt

tegyuk a dotgat, n'gyszerúen al katniizhatci

imiighiladó méret ű ijres átlóhézagok jelen-

szerszániokit alánturik, így megtakaríthatja
i knitséqes letsznretésekot,

íugaképzést az állóhézagoknál. Az 5 mm-t

Az építkezés megkönnyítése
érdekében megfelel ő YTONG
szerszámokat is vásárolhat,
amelynek használatát az YTONG
szakértője a helyszínen bemutatja.

l ő en képesek rontani a falazaf teljesít ő
kpesséqét valamennyi lényeges kategóilian - a höszigetelés, a leherbírás, a zajt;7.
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