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PORFIX konstrukciós 
rendszerek vakolásanál 
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Mennyezeti szerkezetek 
szerelésénél 

i\ beton aLi1) altaláb,iii 11(111 t(lj(a'I1 I '('i)(', tiliat a Ialazo iclom ('ls(í r('t('get tksée 
kitiesilo habarcs ágyl)a Iwlyezni. Így klies vizszjntes alap szinten kapunk. 

Egyenesítse Id az ekő  réteget togazott kkgyenlítő  gyaluval. A falazó klom első  sorának 
iliti iet(get a köt ő  ragaszte 	vIóti sC 'í' k'. A talazó idom rg ztásátioi 
ii.flion csikis P()RH X r,igasz lói. A l'( )RE IX köt ő  hit itíi 501 igv€nietesen hordiá ö'l a vízsziii- 
Ii's valamint függő leges k lesre togazot I kniúveskanallal. 

A szintező  és a falak függő legességének ellen őrzését szükséges folyamatosan elvégez-
ni A I la,as kI i. 1,5 m inagass,ígának elérésótiél sz kséges ellen ő rizni az aj tnklt,ik nyikísait 
(5 tiihiirősitését (betonbeöntés PUR hab). A ivimi küszőb elérésekor a töltesi fakikon elhe-
lyezzük a PORFIX - nem teherhordó áthidalót! Nem elég két falazóidomot kötöhabarccsal 
összekötni és elhelyezni őket a félfára, Az ‚ítliklaLís feletti rést a tölt ő  falakon szükséges kitöl-
ini R-4mm üveg-textiles hálóval a fal teljes hosszán! 

A közfal fejének kalKsol,ís,it  a mennyezeti szerkezetbe végezze a következ ő  képpen: 
Uttóssel, a menieniágyakba elhelyezett acélrodak segítségével, idomacél segítségével, kalx-
‚mmli faalátétek segítségével. 

Tartsa be a falazaton elvégzend ő  dilatácid, a falazat teljes magasságán és vastagságán 
a max. tavolság 6m! Mindig kötéssel talazni - tügg ő leges érintkezések átfedése k'g,mláhb 
45 nini! Falazni + 5 °C-os levegőhőnu"rséklet telett. 

Az isszeköt ő  haharcsba ne használjanak fagyálló keverékeket esetleg más vegyi ahtlekn-
kat! A talak teljes felületi sziL'irdságit a feszit őh,ilő  vakolatra való használatával növelhetjük! 
A 75 tom vastagságú falazó idomot mint köz Í,ikit ilkalniazhatjuk legfeljebb 4,0 m lioss,ú,i-
gig es 2,6 m magasságig. Falazás el ő tt a tiimzat ajánlott súlvneclvességi értéke 10%. A külső  
es bels ő  vakolatot ajánljuk P( )RI1X standan dal készíteni, amely a Lasserherger cégt ő l van. A7 
eveg-textil feszit őbálót csak a különböz ő  aii igi ikból készült alap rétegre használjuk (plafon 
sarok érintkezésck a közfallal, küls ő  szerkezetek a közfallal stb.). A belső  vakolat min. vastag-
s.mga 8 mm, a kulső  vakoi,ité 15 mm. Kiilsú siknlatok esetén ajánljnk el ő fm ski'niie, ő  ő s 

kI mmliii uveg-textil teszitnhafn ‚ilkilni,msmt. 

A nmennvezeti tartókk,il es mennyi ','eti bi 'titekkel li,ínjunk ovatosan, isi tI ege ni 'gk,ím 
sntlasuknak a mennyezeti s,erkeiet stitikij,íri neg,itÉs' li,itással lehet. A mennyezeti s,erke-
‚etet kózvetlenül a teherhordó talakra helyezzük, amelyek betonkoszorúval vannak bebi,to-
sitva. Ebben az esetben szükséges a kos,orú ilszigetelése. 

‚\ mennyezeti tartókat kézzel vagy gép segítségével helyezzük cl. 600 mm-es mnmlulban 
helyezendők cl a mennyezet rajza szerint. A lerak,ís min. hossta 150 mm. Nagynbbitott vagy 
('gyenletes terhelésnél (pld. közfal) szükséges egymás mellé két tartót elhelyezni. Az elhelye-
zett mennyezeti tartókat szerelési tárnaszokkal kell alátámasztani max. 1600 inni t,ivols,igb,in 
Úgy, hogy a tartó közepén túlhalaü,is alakuljon ki 1/3007 magassággal - anmm'dmlig a tartó vé-
gi'i nenm kezdeiie'k emelkedni. PId. 000 nini íeszültségnél a meghaladás 60007111(1 = 20 mm. 

A mennyezeti betéteket az elkészitett tartokra helyezzük mer ő leges irányban az ellu-lye-
icit i,mrtnkra egészen a tániaszok szereléséig. A széls ő  terület mennyezeti betéti.'it helyezzük 
egyik mililalan a köt ő  koszorúra és a niásik oldalán a mennyezeti tartóra. Az elhelyezett 
nii'nnye,'eti betétekre a kereszt szerzkezeti kötést helyezzük - ajánljuk bmm átniér ő jfi 10 216 

ő lrodak vagy háló elhelyezését max. 200mm távolságban, amelyet betonürót segítségével 
darögzítünk a tartó hosszirányú rúdjailim»'. 

A milennyezeti betéteket a kiinnyúbeti iii teleszivodás miatt a betonozás el ő tt 4-6 1/1112 víz-
‚ti nedvesítjük. A mennyezeti betétek közötti n isek mnegtöltésére szolgáló beton es a beton-
des,k,m, amely vastagsága SOmm egy retegven vannak beöntve. Ajánlott legai,mbb 1120 jelze-
511 I tel00 használata. A betonkeverék szállit,ísakor a lerakott mennyezeti beteitko fnh'szká-
km! - pallókat - használunk. 

A beton megszilárdulására szükséges id ő  kb. 28 nap +12 °C -tól +20 C levegóh őmérsék- 
mellett. Alacsonyabb h őmérsékleteknél mint + 12 "C az idő  arányosan meghosszabul. +5 °C 
mitérséklet mellett nem ajánlatos szükséges adalékanyagok nélkül betonozni. A beton 

,ii , ivgilô rnegszilárdu lása után lelim'tseg 's ‚i S ‚imi ma sz tóka t eltávolítani. 
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