
BAKONYTHERM 38 N+F 
fokozott häszigeteld képességü égetett agyag falazóblokk 
I. kategdriába tartozó ID Ogetett agyag falazóelem 

ALKAIMAZASI EI(NYOK: KiváIO hdszigetelö képessg. Kiváló nyomosziIardsg. Kiemelkedöen jó 

h6troI6 képessg- Habarcs es munkaidô megtakaritás. Egészséges IakOklima •Természetes alapanyagok 

KivMO nedvszivó képesség 

MtiSZAKI ADATOK - A TEGLAJELLEMZOI 
Méretek - 380x250x240 mm 
BruttO száraz testsUrdség Dl p 695 Kg/m 
TOmeq m 15,4 Kg/db 
Uregtërfogat Vmin 53.9 

A FAt JELLEMZOI 
Vakotlan Ialvastagság - 38 ciii 
AnyagszUkséglet - 16 db/m 
Habarsigny - 26 I/rn 2  
1 m vakolatlan fal tomege häszigetelä 
falazOhabarccsal falazva m 290 kg 
1 rn vakolatlan fdl tömege falazOhabarccsal falazea m 308 kg 

TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK 
Nyomoszilrdság o 13 N/mm 2  
Allagos hOvezetési tényezd 2 x 2 cm-es perlitvakolattal A 0,177 W/mK 
HOãtbocsátási tényezd 2 x 1,5 cm-es javitott 
mészvakolattal U 0,42 W/m 2K 
HOátbocsátàsi tényezö 2 x 2 cm-es perlitvakolattal U 0,38 W/m 2 8 

AKUSZTIKAI JELLEMZOK 
Sülyozott laboratOriumi Iéghanggátlsi szãm 
kétoldali 11cm vakolattal vakolva RW 47 dB 

TUZVEDELMI JELL[MZOK 
liizállOsági hatârértdk két oldalon vakolt falra TN 4 Ora 
gherdségi besorolás - nern éghetd 

SLABVANY SZAMA: MSZ EN 771 - 1:2005 	'/izsgalati jegyzäkdnyv szãma: M2005/3/2009 

Névmagyarázat: 
Bakonytherm: termék mrkaneve 

38: IalazOelem szélességi mérete [cm —ben megadva], a készithetO fal vastagsaga 

vakolat nélkUl. 

N+F: [net + féder] a tégIák hornyokkal és eresztékekkel kapcsolOdnak egymäshoz. 

Fokozott hOszigetelö kdpességu: Nagy pOrustérfogatC hötakarékos falazóelem. A 

falazOb?okk külso hdszigetelt teherhordO falazatok épitésére alkalmas 

Alkalmazási terület: 
A Bakonytherm 38 N-i F fokozott höszigeteld képessegU falazOblokk mindazon fal-

szerkezetek épiteséhez alkalmazható, amelyeknél az érvényben lévd erötani szá-

mitás [MSZ 15023:1987] szerint meghatározott nyomOhatárfeszultség megfelel az 

igénybevételnek. Bakonytherm 38 N+F falazOblokk felhasználäsäval 38cm homo-

gén homhokzati, illetve belsO teherviselö falak készithetOk. HôszigetelO képessége 

normal falazO- Cs vakolóhabarcs alkalmazäsa eseten is megfelelö. 

Beépités, falazási elöirások: 
Falazaskor az elemeket hreges lapjukra fektetve Cgy kell heépiteni, hogy azok 

szorosan illeszkedjenek egymäshoz. A vékony fUggdleges hézagokat - fugákat 

- nem kell habarccsal kitolteni. A falazatotfelhletképzéssel kell ellátni. A tél elemes 

téglakUtést feles elemek alkalrnazásával kell megoldani, feles elemek hiányában, 

helyszini darabolással lehet a szUkséges meretd elemeket eloallItani. A darabolás 

- repedések elkerUlése rniatt - k6m6ves kalapaccsal nem, hanem Ugynevezettali-

qátor'fUrésszel, vagy asztali gyémánttárcsás vágOgéppel javasolt. A falazat minden 

sora kotôsor. BeëpItéskor, az egyes elemek vdgleges helyUkre történd e!helyezése-

kor, a hagyományos tégla falazatoknal megszokort kOmGves kalapács helyett qumi-

kalapácsot kell és csak an szabacl alkalmazni. A falazOblokkot bedpités eldn nedve-

siteni kell [p1.: locsolassal ]. A kOtésben tbrténö falazás sorãn biztositani kell, hogy 

a vizszintes - legalébb Hf 10-es falazOhabarcsbOl készitett - habarcsagy a falazat 

szélét elérje. A beépités során a habarcsãgy egyenletes vastagsägat hiztos(ta[li kell. 

A hororiy-ereszték irányat téglasoronként változtatni kell Ilsd az eläzö oldal abrá 

in]. A falazás sorän Ogyclni kell az elemek szoros illesztésére, a honony és eresztek 

kôzott nem kell habarcsolni. A falsarkoknál mindig az eresztéknek kel I kifele nCznie, 

amit vakolas eldtt Ic kell Ctni. A laragoti, darabolt elerrieknél a fuggéleges fuga 

nsegfelelO zárásat és a meqfelelO kötést habarcskitöltdssel kell biztositani. 

EltérO - hornlokzati fdfal, közbensö fetal, válaszfal - elemek csatlakozasanal a fOg-

gOleges fugákban habarcskitOltés javasolt. 

LehetOség szerint tOrekedni kell aria, bogy a nyilászarók 25cm-es modulba illesz-

kedjenek, inert ebben az esetben faragásra nincs szUkség. 

Nem alkalmazható azoknak a szerkezeti falazatoknak az épitéséhez, amelyeknél az 

Ureges blokk alkalmazását az érvényes elOirások tiltjak, illetve korlatozzák. 

A falazOblokkbOl készitett falazat épuletgépészeti vezetékek befogadasara alkal-

mas, vdshetO. iJgyelni kell aria, hogy a fal két oldalän elhelyezkedo vésett honnyok 

ne legyenek egymassal szemben, ne veszélyeztessék a fal szilardsagát. 

A falazóblokkbOl készitett teherhordO falazott szerkezetek feleljenek meg az MSZ 

15023:1987 számC szabvány 5. fejezetében foglalt szerkesztdsi eloirãsoknak 1 vas-
tagsag, karcsOsag, stb.]. 

1árolás, rakodás, szállitás: 
A falazOblokk anyagat tekuntve nem fagyalho, ezdrt fagyveszélyes idciszakban cél-

szerU a rakatok tetejet letakarni. Szilard, teijesen sik betonburkolatra tOrtfnd ra-

kodás eseten legfeljebb hérom rakat rakhatO egymásra. Szälhitásnãl a rakatok oem 

rakhatdk egymásra. Az dOze oldahi tábläzatban szereplO sUlyadatok szälhitásnI 

nero nnCrvadOak, a vIzzel telitett falazOblokk tOmege akár 20% -al is eltérhet. Te-

hergépkocsival tOrténO szálhitáskor a szorosan egymäsnak nyomott rakatok sérOl-

hetnek, ezért kisebb hézagot kell hagyni kOztUk. 


