
BAKONYTHERM KETTOSMERETU 
SOKLYUKU TEGLA 
I. kategóriãba tartozó ID Ogetett agyag falazóelem 

ALKALMAZASI ELlNYOK: KIvâIô nyomoszilárdsag Nagy terhelésnek kitett falazatok készitésére 

alkalmas. KülOnbozô falszerkezetek készithetök beIôIe. Egeszseges Iakóklima . Természetes 

alapanyagok 

MUSZAKI ADATOK 12 ames falszélességnél 
ATEGLAJELLEMZOI 

-. Méretek - 120x250x140 mm 
- 	- 	 --' Testst]ruség p 840 kg/ma 

fomeg rn 4,5 Kg/db 
-. itregrérfoqat Vniin 45,8 

Külsö-belsd 	25cm-s 	 - A FALJELLEMZOI 

teherhordó fal 	falazat 	- Vakolatlan fatvastagság - 12 cm 

csatlakozása 	fasarok Anyagszükséglet - 26 db/m 
Habarcsigény - 19 Urn' 

1. sor 1 m' vabolattan lal tbmege hôszigetelã 
Ialazôhabarmal falazva rn 114 kg 

- --- 	 - - - - TARTOSZERKEZETIJELLEMZOK 

If NyomoszUrdsãg 0 22 N/mm' 

EPULETFIZIKAIJELLEMZöK 
Hötbocsátsi tényezö 2 x 2 cm-es 
perlitvakolattal Ii 0,57 W/mK 

TUZVEDELMIJELLEMZOK 
2. sor Tüzátosági határértèk két olda Ion 

vakolt faira TN 1 (tra 

ghetosegi besorolàs - nem dghetO 
SlAB VANY 5ZAMA: M 51 EN 771-1: 2005 
VIZSGALATI JEGYZbKNYV SZAMA: M-557 / 3 / 2008 

Mévmagyarázat: 
Kettdsm6ret3: A kisméretd téglanak a magasságához viszonyitott méretü. 

SoklyukU: A méretdhez képest magas uregszám (27). 

Alkalmazási teriilet: 
Bizonyos épulettipusok tartOszerkezeti és térhatroIó vãlaszfalainak épitésére is 

alkalmas. 

Beepités, falazási eläirások: 
Válaszfal csak mdretezett válaszfal alapra, illetve szilárd, megfeleló teherbirásd 

Idddmre dpithetä. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazóhabarccsal kell 

kiegyenhIteni. A válaszfalazatot kdtsoronként a vizszintes fugáknI a tartOszerke-

zeti falhoz kell csatlakoztatni. A välaszfal felsö sikja és a fOdém között 2-3 crn-t 

kell hagyni a mennyezethez tOrténO rögzitéshez, ennek megIelelöen kell kiosztani 

a sorokat. A Iegfelsä sort a fddémhez kell kiékelni. A téglasorok felrakásánäl a 

tégläkat teijes felületü habarcságyba kell helyezni. Falazäskor a viZszintes fuga 

vastagsága 8-16mm között vältozhat, átlagosan 1,2 cm. A vizszintes habarcshé-

zag kialakitásánál gondosan ugyelni kell arra, hogy a téglák kUlsô élei teljesen 

ki Iegyenek tdltve habarccsal. A vizszintes hézagbOl kitüremkedd felesleges 

habarcsot kömOveskanállal le kell hUzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél, 

a hagyományos téglafalaknál megszokott kömOves kalapäcsot lehet hasznIni. 

A tégläkat kötésben keN falazni. A téglãkat nyári melegben nagy pdrustérfugatuk 

miatt falazás elött Iocsolással nedvesiteni szNkséges, hogy ne szivjk el tül gyorsan 

a vizet a habarcsból. 

Az ëpuletgépészeti vezetdkek hornyait horonymaróval lehet elkésziteni. Az áttöré-

seket frOvaI vagy Iyukfiirésszet lehet kialakitani. A hornyok kialakItásánál Ugyelni 

keN arra, hogy azok ne veszélyeztessék a fal szilárdságát. 

A hornyokat csak a válaszfal egyik oldalãra szabad készIteni az alábbi méretkorlá- 

tokkal: Szélesseg: max. 10cm. Mélysdg: fuggOleges horonynál max. 4,5 cm. Egyéb 

horony - max. 3 cm. Egymással szemben elhelyezkedö pontszer bemarásokat 

- p1. dugaszoloaljzatok, kapcsolOk, elosztOdobozok - egymástól legalább a 

falvastagság értékével el kell tolni. 

Tãrolás, rakodás, szállitás 
A falazóelem anyagat tekintve nem fagyállO, ezért fagyveszelyes iddszakban cél-

szeré a rakatok tetejét letakarni. A falazóelemek a szabadban, fôliába csomagolva, 

sik és szilárd talajon elhelyezett raklapokon tárolhatók. A falazOelemeket a termék 

sérülésének elkerülése érdekében rakods kbzben dobálni, ejteni, Utkdztetni, 

lebillenteni tilos. A falazóelemek köz6ti järmUvel, vasUti kocsival szállithatók. 

Az egységrakományt a jrmüvdn elmozdulás ellen biztosItva ügy kell elhelyezni, 

hogy annak gépi rakodása elvégezhetO Iegyen. SzIIItásnáI a rakatok nem rakha-

tOk egymäsra. Az eldzô oldali tâblázatban szerepld sIyadatok sziIitásnáI nem 

mdrvadOak, a vizzel telftett tégla Idmege akár 20% -al is eltérhet. Tehergépkocsi-

val tOrténd szállitáskor a szorosan egymásnak nyomott rakatok sérdihetnek, ezért 

kisebb hézagot kell hagyni közldk. 
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