
BAKONYTHERM 44 N+F 
fokozott höszigetelö képességü 
égetett agyag falazóblokk 
I. kateqóriába tartozó LD egetett agyag Ialazóelern 

ALKALMALASI ELdNYOK: 

.15%- kal hatékonyabb hdszigetelö képesseg 

(0,31 Wm-2K-') 

• Koncentrált hOtärotás• Eqëszséges lakóktima 

• TovbbfejIesztett Oregszerkezet 

• Termeszetes alapanyagok 
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MUSZAKI ADATOK 
A TGLAJELLEMZOI 
Méretek (Ti; 81) 

Bruttô szaraztestsUruség 

Tönieg 

U regtérf eq at 

A FALJELLEMZOI 
Vakolatlan Ialvastaqsaq 

Anya gzükség let 

Habarsigény 
I rn vakolatlan fal tömege höszigetelO 

falazóhabarccsal falazva 
1 rn vakolatlan fat tonleqe falazbhabarcsal 

falazva 

TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK 
Nyom6szilads2g 
Egyenërtékd höve?etési tényezã 

falazóhabarccsal fatazva 
H6itbosátás tfnyezo hdszigetelö 
falazéhabarccsal falazvii két oldalt 1,5 cm-es 

mfsavakotattal 
H6átbocsát2si tënyez/.i Ialazóhabarccsal falazva 

két oldalt 1,5 cm-es mêszvakolattal 

AKUSZTIKAI JELLEMZOK 
Sülyozott laboratóriumi téghanggátlási szám két 

oldalon vakolt falra 

TOZVEDELMI JELLEMZOK 
Tijzaflósaqj teljesitmeny (vakolatlan szerkezetre) 

TUnvédelnii osztály 

Szabványs MSZ EN 771-1 :2005 

vIzscA[ ATlJEGyzKOrYvsziMA: M 2005/5.2009 

- 440x250x240 mm 

p 717 kg/rn' 

m 18,1 kg/db 

Vmin 51,8 % 

- 44 cm 

- 16 db/rn 

- 29,5 LIrn 

m 294 kg 

m 320 kg 

o 11,7 N/mm 

0,164 W/mK 

U 0,30 W/m K 

U 0,31 W!m•K 

41 dB 

REt 240 

Al 

Névmagyarãzat: 
Bakonytherm: termek markaneve 

44: IalazOelern szélességi mérete [cm —ben megadva], a készithetd fat vastagsága 

vakolat nelkiil. 

N+F: [net + féder] a téglék hornyokkal es eresztekekkel kapcsolódnak egyrnäshoz. 

Fokozott hôszigeteld kdpessegU: Nagy pórustérfogatu hotakarékos falazóelem. A 

falazOhlokk kUlsé hdszigetelt teherhordO falazatok dpitCsére alkalmas. 

Alkalmazási terület: 
A Bakonytherm 44 N+F fokozott hbszigeteld képessegC falazOelern mindazon fat-

szerkezetek épitéséhez atkalmazhatd, amelyekndl az érvényben Idvö erOtani szC-

rn(täs I MSZ 15023:1987 1 szerint rneghatCrozott nyomOhatárleszUltseg meglelel 

az igenybevételnek. 

Bakonytherm 44 N-f F falazdblokk Ielhasznátásával 44 cm homogén homlokzati, 

illetve belso teherviseld falak készithetdk. 

Beépités, falazási elöIrások: 
Falazáskor az elerneket Ureges lapj1ikra fektetve Cgy kell befpiteni. hogy azok szo-

rosan illeszkedjenek egyniáshoz. A vékony fciggAleges hdzagokat - fugãkat - nern 

kell habarccsal kitdlteni. A falazatot felUletképzéssel kell ellãtni. 

A fél etemes tdglakbtést fetes elernek a$kalrnazasäval kell megotdani, fetes etemek 

hi2nyàban, helyszini darabolssal lehet a saCkseges méretd etemeket e1011itani. A 

darabotás - repedések etkerulése mialt - kômUves katapáccsat oem, hanem Cgy 

nevezett ,,alig2tor" furdsszel, vagy asztali gydmánttárcsás vägOgéppel javasolt. A 

falazat minden sora kOtOsor. 

Beepitdskor, an egyes elemek vdgleges helydkre tdrténô ethelyezdsekor, a hagyo-

rnányos tégla falazatoknCl megszokott kdrn(ives kalapács helyett gurnikalapCcsot 

kelt ds csak azt szabad atkalmazni. 

A. Ialazoblokkot beepitCseloti nedvesiteni keti {pl.: Iocsoléssal I. 

A kotdsben tOrtdnô falazás során biztositani kell, hogy a vizszintes - tegalább Hf 

10-es falazöhabarcsbOt készitett - habarcsägy a falazat szdtdt eldrje. A beépites so-

ran a habarcságy egyentetes vastagságát biztositani knIt. A horony-ereszték irányat 

tdgtasoronkdnt vättoztatni ketl ]lásd an elOzo oldat ábráinJ. 

A fatazás sorCn ugyetni knIt an etemek snores iltesztéséme, a horony ds eresctdk kOzdtt 

oem kelt habarcsolni. 

A faragott, darabott elemekndl a fuggOleges fuga megfeleld zäräsát és a megfeleld 

kOtést habarcskitoltésset kett biztositani. 

EltdrO - honilokzati (dial, kOzbensO fdfal, välasziat - elemek csatlakozásánát a fUg-

gOleges fugákban habarcskitOltds javasott. 

Nem alkatmazható azoknak a szerkezeti fatazatoknak az épitdséhez, amelyeknél az 

ureges blokk alkatmazäsát an érvényes eldirások tiltják, ittetve kortátozzák. 

A falazObtokkbdl kdszitett falazat epuletgdpeszeti vezetdkek befogadásara alkal 

mas, véshetd. Ugyetni kell arra, hogy a fat két otdalCn e)hetyezkedö vésett homnyok 

ne legyenek egymâssa) snemben, ne veszétyeztessdk a fat szilárdságát. 

A falazdblokkbôl készitett teherhordd fatazott snerkezetek feleljenek meg an MSZ 

15023:1987 szämC szabvány 5. fejezetében foglalt szerkesztdsi etôirásoknak [vas-

tagsag, karcsUsag, sth. .1. 

Tárolás, rakodás, szállitás: 
A fatazObtokk anyagät tekintve oem fagyáttO, ezdrt fagyveszelyes id6szakban cdl-

szerd a rakatok tetejet tetakarni. Szitárd, teijesen sik betonburkotatra törtdnä ma-

kodas esetdn tegfeljebb harem rakat rakhatO eqymásra. Szallitasnat a rakatok oem 

rakhatôk egymäsra. An etdzô oldati tabtazatban szereptO stilyadatok szátlitásnál 

oem mdmvadOak, a vizzet tetItett fatazóblokk tomege akCr 20% -a) is eltdrhet. Te-

hergepkocsivat tOrtdnO száltitáskor a szorosan egymasnak nyomott rakatok sdrUl-

hetnek, ezdrt kisebb hdzagot kelt hagyni kdztuk. 


