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HABISOL a Leier cég által kifejlesztett és szaba-
dalmaztatott, kiváló épületfizikai tulajdonságokkal 
rendelkező falazóelem. A HABISOL alapanyaga, a 
Leca - levegőpórusos agyaggömböcskék - könny ű , 
nagy szilárdságú, kit ű nő hőszigetel ő tulajdonsággal 
rendelkező anyag. (Kertészetek-  
ben is előszeretettel alkalmaz-
zák, mivel a hidrokul-túrás nö-
vények gyönyörű en fejl ődnek 
benne.) A falazóelem belső két 
kamrájába természetes alap-
anyagú szigetelő töltet kerül, 
mely a kiváló h őszigetelést biz-
tosítja. (A hagyományos építő -
anyagok esetében a h őszigete-
l ő vakolat utólag, kí-vülr ő l ke-
rül a falra, míg a HABISOL már 
tartalmazza azt.) 
A HABISOL egyedülálló felépí-
tése (az üregekbe töltött szi-
getel ő anyag) révén mind-
össze 30 cm vastagságú fal 
esetén is kit ű n ő épületfizikai 
tulajdonságokkal rendelkezik, 
h ő szigetelés, h ő tároló képes-
ség, páradiffúzió, nyomószi-
lárdság tekintetében. A HABISOL alkalmazásával 
szükségtelen a nagyobb falvastagság, így értékes 
alapterület-többletet nyer az építtet ő . 
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i.	 30 cm 

E	 135,4m2 
Ln	 hasznos alapterület 

HABISOL-lal

Az alkotóelemek kedvez ő jellemző inek eredménye-
képpen, a HABISOL ideális építőanyag lakóépüle-
tek falazatainak kialakításához. A kétkomponens ű 
HABISOL páradiffúziós tulajdonságainak és jó h ő -
tartó képességeinek köszönhet ően, nemcsak télen, 

hanem nyáron is kellemes klí-
mát biztosít az épületben. 
A HABISOL családhoz tartozik 
az ugyanezzel a technológiával 
készült h őszigetelt koszorú-
elem is. A Leier koszorúelem 
bentmaradó zsaluzatként sze-
repel. A töltőanyag szerkezeti 
csatlakozást biztosít. 
Lecából készülnek a Leier áthi-
dalók. Az áthidalók ajtó- és ab-
laknyilások h ő híd mentes tartó-
elemei, melyek nem igényelnek 
külön hőszigetel ő burkolatot és 
kis önsúlyuk miatt könnyen be-
épít h et ő ek. 
A HABISOL hőszigetelt falazó-
elemet további termékek egészí-
tik ki, melyekbő l családi, társas 

- és sorházak szerkezete egyaránt 
megépíthető . A mesterfödém 

gerendákkal, mesterpanellel, kéményrendszerrel ki-
egészítve a Leier épít őanyag-üzemek kínálata lehe-
tővé teszi az építkezők teljes körű kiszolgálását. 
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E	 131m2 
hasznos alapterület 

38 cm-es lalazóelcmmel 

Általanos faiazóelem	 Felezhető elem
(alapelem) 
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Sarok- és falvegképz ő elem	 Kiegészítő elem 
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