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BAKONYTHERM 25 N+F 
I. kategóriába tartozO LD éqetett agyag falazóelem 

ALKALMAZASI ELONVOK: 

• Magas teherbIrO képessé9 

• KemeIkedôen jó hdtárolO képessg 

• Egêszséges IakOkflma 

• Termëszetes alapanyagok 
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MUSZAKI ADATOK 
A TEGLA JELLEMZOI 
Meretek 
BruttO száraztestsuthség 
TOmeg 
Uregtérfogat 

A FALJELLEMZOI 
Vakolatlan falvastagsag 
Anyagszukscglet 
Habarcsigény 
1 m vakolatlan fal tomege hészigetelô 
fatazOhabarccsal falazva 
1 rn vakolatlan (al tomege falazOhabarccsal 
falazva 

TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK 
NyomOsziIãrdsg 
Egyeriertfkd hdvezetfsi tényezo 
fi!azOhabarccsal falazva 
Hoãtbocsátási tényezO hâsigetelO 
faIaOhabarccsal falazva két oldalt 1,5 cm-es 
mésavakolanal 
Hôtbocsátási tényeziS falazOhabarccsal fatazva 
két oldalt 1,5 cm-es mészvakolattal 

AKUSZTIKAI JELLEMZOK 
5111yozott Iaboratóriumi !eqhanggátlãsi szám két 
oldalon vakoll falra 

TUZVEDELMI JELLEMZOK 
JuzállOsagi teljesitmeny (vakolatlan szerkeetre) 
ghetosegi besorolãs 

Szabvány: M57 EN 771-1 :2005 
VIZSGALATI JEGYZOKONYV 5ZAMA: M-2005/6/2009 

Névmagyarázat: 
E3akonytherrn: termék márkaneve 

25: falazOelem szélességi mérete [cm —ben megadva], a kEszrthetö fal vastagsaqa 

vakolat nélkul. 

N+F: InOt ± fUder[ a tég!ák hornyokkal Us eresztUkekkel kapsolodnak egymáshoz. 

Fokozott hOszigetelo kUpessegd: Nagy pOrustUrfogaui hdtakarUkos IalazUelem. A 

falazOblokk ktilsd hoszigetelt teherhordU falazatok epitesUre a(kalmas. 

Alkalmazási terület: 
A Bakonytherm 25 N-i-F fokozott hUszigetelU kUpessUgU falazOelem mindazon lal-

szerkezetek epitUsUhez alkalmazhatO, amelyeknUl az UrvUnyben lUvO erOtani sza-

rnitás [ MSZ 15023:1987 ] szerint meghatározott nyomohatarfeszultsUg megfe!el 

az igenybevUtelnek. 

Bakonytherm 25 N-fE IalazOblokk Ielhasznâlásával 25cm homogUn homlokzati, 

illetve belsd teherviselö lalak keszithetdk. 

Beepités, falazási eläiräsok: 
Falazáskor az elemeket Ureges Iapukra fektetve Ugy kell beUpiteni., hogy azok szo 

rosan illeszkedjenek egymashoz. A vUkony fuggdleges hUzagokat - fugakat - nem 

kell habarccsal kitölteni. A falazatot fehiletkUpzUssel kell ellétni. 

A tél elemes tUglakotUst feles elernek alkalrnazásával kell megoldani, feles elemek 

hiányaban, hc'lyszini darabolással lehet a szUksUges mUretu elemeket elUállitani. A 

darabolás - repedUsek elkerUlUse miatt - kdmUves kalapáccsal nem, hanern Ugy-

nevezett ,,aligãtor" furUsszel, vagy asztali gyUrnánrtárcsás vägUgUppel javasolt. A 

falazat minden sora kotdsor. 

BeUpitUskor, az egyes elemek vUgleges helyukre tdrténU elhelyezUsekor, a hagyo-

mnyos tUgla falazatoknál megszokott kUmuves kalapãcs helyett gumikalapácsot 

kell es csak azt szabad alkalmazni. 

A falazOblakkot beUpitUs elött nedvesiteni kell [p1.: locsolássa I]. A kötésben törtUnd 

falazás során biztositani kell, hogy a vizszintes - lega!ahh Hf 10-es falazOhabarcsból 

készitett - habarcságy a falazat szUlUt elUrje. A beUpités során a habarcságy egyen-

letes vastagségàt biztositani kell. A horony-eresztUk iränyat tUglasoronkUnt változ-

tatni kell [lãscl az elUzU oldal äbrin [.A falazs során Ugyelni kell az elemek szoros 

illesztUsére, a horony Us ereszték kUzött nern kell habarcsolni. A fatsarkoknál mindig 

az eresztUknek kell kifelU nUznie, am!t vakolás dUn le kell Utni. A faragott, darabok 

elemeknUl a fuggdleges fuga megfelelU zarsät és a megfe(eld kdtUst habarcskitUl-

tUssel kell biztositarii. 

EltérO - hornlokzati total, kUzbensO tOtal, válaszfal - elemek csatlakozsänáI a fUg-

gOleges fugákban habarcskitöltUsjavasolt. 

Nem alkalmazhatO azoknak a szerkezeti Ialazatoknak az épitUsUhez, amelyeknUl az 

Ureges blokk alka(mazásat az UrvUnyes eloiräsok tiltjék, illetve korIàtozzk. 

A falazOb!okkbil kUszitett falazat UpuletgUpUszeti vezetUkek befogadãsára alkal-

mas, vUshetO. Ugyelni kell arra, hogy a fal kUt oldalän e(helyezkedo vUsett hornyok 

ne (egyenek egymással szemben, ne veszUlyeztessUk a fal szilárdságt. 

A falazUblokkbOl keszitett teherhordO falazott szerkezetek feleijenek meg az MSZ 

15023:1987 számU szabväny 5. fejezetUben foglalt szerkesztUsi elhirásoknak [ vas-

tagsãg, karcsUség, sIb.]. 

Tãrolàs, rakodás, szãllitás: 

A falazOblokk anyagat tekintve oem fagyálld, ezUrt fagyveszU(yes idoszakban cUl-

szeru a rakatok tetejUt letakarni. Szilérd, teijesen sik betonburkolatra tortUnO ra-

kodás esetUn legfeljebb hérom rakat rakhatO egymâsra. Szállitásnál a rakatok oem 

rakhatOk egymásra. Az elozO oldali täblâzatban szereplo sUlyadatok szä(litésnl 

nem mérvadoak, a vizzel telitett falazUblokk tomege akár 20% -al is eltUrhet. 

TehergUpkocsival torténO szállitáskor a szorosan egymásnak nyomott rakatok sUrUl-

hetnek, ezUrt kisebb hUzaqot kell hagyni kbzthk. 


