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Külsô-belsö teherhordô 
fal csatlakozása 

25cm-es falazat falsarok 

KISMERETU TOMOR TEGLA 
I. kategOriába tartozó LD égetett aqyag falazOelem 

ALKALMAZASI ELONYOK: 

Kiemelten magas nyomOszilárdsgi kategOria 

• Nagy terheIsnek kitett falazatok kszitésére 

alkalmas 

• KUlOnbOzO Ialszerkezetek készithetäk beläle 

• Egészsèges IakOklima . Természetes alapanyagok 

• Kiegëszitö falazati elemek épitéséhez 

MUSZAKI ADATOK - A TEGLAJELLEMZOI 
Mretek 
Testsuruség 
TOmeg 
A FALJELLEMZOI 
Vakolatlan falvastagság 
Anyagsziikséglet 
Habarcsigény 
1 m' vakalaUan íal tömeqe 
höszigetelô falazóhabarcmal 
falazea 
TARTOSZ[RKEZETI JELLEMZOK 
Nyomószildrdsâg 
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK 
HäátboGàtási tényezö 2 x 2cm-es 
perlitvakolattal 
TUZVEDELMI JELLEMZOK 
T6ziI6sàgi határérték két 

- 	 120x250x65 mm 

p 	 1486 kg/ni 
m 	 3 Kg/db 

- 	 12 cm 
- 	 52 dbIm 
- 	 21 L/m 

m 	 199 kg 

o 	 29 N/mr& 

U 	 0,75 
	

W/mK 

Ora oldalon vakolt falra 	 IH 	 1 
T6zv6delmi osztàly 	 - 	 Al 
SZABVANY SZAMA: MSZ EN 771-1:2005. Vizsglati jegyzökonyv szäma: M-5571 2/2008 

Névmagyarázat: 

Szabvány ltal meghatározott tomör anyaqszerkezettel rendclkezô égetett agyag 

falazO elem. 

Alkalmazási terü let: 

TeherhordO falak, pill6rek, boltozatok, pincefalak, falazott kémények épitésére 

aikalmas falazO anyag. 

Beépités, falazási elöIrások: 

TeherhordO falként többrétegCi falszerkezetben épIthetO. Válaszfal csak méretezelt 

válaszfal alapra, illetve szUárd, megfelelö teherbirsU födêmre 6pithet6. Az a!jzat 

esetleges egyenetlenségeit falazO habarccsal kell kiegyenliteni. A vãlaszfaiazatot 

kétsoronként a vizszintes fugáknál a tartOszerkezeti falhoz hell csatlakoztatni. 

A válaszfal felsd sikja és a fbdém kozott 2-3 cm-t kell hagyni a mennyezethez 

történö rogzitéshez, ennek megfelelden hell kiosztani a sorokat. A legfelsd sort 

a fbdémhez kell kiékelni. A téglasorok felrakásánl a téglákat teljes felUlet6 ha- 

barcsäqyba kell helyezni. Falazáskor a vizszintes fuga vastagsága 8-16mm kdzhtt 

változhat, atlagosan 1,2 cm. A vizszintes habarcshézag kia lakitäsnál gondosan 

Ugyelni kell arm, hogy a téglák kutsä élei teijesen ki legyenek toltve habarccsal. 

A vIzszintes hézagbOl kitUremkedö felesleges habarcsot kämUveskanállal Ic kell 

hüzni. A téglák végleqes helyukre illesztésénél, a hagyományos téglafalaknl meg 

szokott k6m6veskalapäcsot hell hasznälni. A téglákat khtésben kell falazni. 

A tégläkat nyári melegben nagy pórusterfogatuk miatt falazs eldtt locsolàssal 

nedvesiteni hell, hogy ne szivjäk ci tUl gyorsan a vizet a habarcsbOl. 

Az épuletgépészeti vezetékek hornyalt horonymarOxal lehet elkésziteni. Az 

áttOréseket fdróval vagy lyukfdrésszel lehet kialakitani. A hornyok kialakitsänäl 

Ugyelni kell arm, hogy azok nexeszélyeztessék a fal szilárdsáqát. A hornyokat csak 

a válaszfal egyik oldalára szabad késziteni az alãbbi méretkorlãtokkal: Szélesséq: 

Max. 3cm. Mélység: fuggOleges horonynãl max. 4,5 cm. Egyéb horony - max. 3 

cm. Egymàssal szemben eihelyezkeda pontszeré bemarásokat - p1. dugaszola alj-

zatok, kapcsolOk, elosztOdobozok - egymástol legalãbb a falvastagsag èrtékével 

el kell tolni. 

Tárolá5, rakodãs, szállitás 

A falazóelem dnyagát tekinive nem fagyállO, ezért fagyveszélyes idOszakban cél-

szerü a rakatok tetejet letakarni. A falazOelemek a szabadban, f011äba csomagolva, 

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

sérUlésének elkerdlése érdekében rakodás közben dobálni, ejteni, ütkoztetni, 

lebilienteni tilos. A falazOelemek kbzüti jármUvel, vasUti kocsival szállithatOk. 

Az egységrakomanyt a jármCindn elmozdulãs ellen biztositva ügy kell e!helyezni, 

hogy annak gépi rakodàsa elvégezhetä legyen. Szállitásnál a rakatok oem rakha-

tók egymsra. Ax elOzO oldali tábläzatban szereplO sdlyadatok szállitásnál oem 

mérvadOak, a vizzel telitett tégla tbmege akár 20% -al is eltérhet. Teherqépkocsi-

val történd szàllitáskor a szorosan egymasnak nyomott rakatok séruihetnek, exert 

kisebb hezaqot hell hagyni kbztbk. 


