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Bakonytherm falazatnak a Bakonytherm falazó-ele--
mekböl, és a nyIlások feletti áthidalásra alkalmas Ba-
kony nyilásáthidalóból épult falazatot nevezzük. 

A Bakonytherm falazat 
A Bakonytherm falazati reridszerjobb áttekirithetösége ér-
dekében két különbözö môdon alkothatunk csoportokat: 
1. A falazO elem uregrendszerének kiképzése és hószigete-
lési képessége szempontjãból lehet, a Bakonytherm ége-
tett kerãmia alapü falazóblokkok rombusz alaktj uregsor-
ral rendelkeznek a jobb hOszigetelés érdekében. 
2. A falazási technologia, valamint a tegla alsO es felsö fe-
lületének szempontjãbOl a Bakonytherm égetett kerámia 
alapü kézi falazóblokkok a hagyományos habarcsos tech-
nolOgiával falazhatók. 

SzâllItäs, tárolás 
A Bakonytherm falazO-elemek egyutas rakiapra csorna-
goltan, sztreccsfOlia borItással kerülnek forgalmazásra. Ra-
kodãsuk gépi emelöeszközäk igénybevételével javasolt. 
Szállitásuk a nagy rakfelületü fuvareszközök alkalmazãsá-
val lehetseges (vasüton vagy közUton). Fontos, hogy a ra-
katokat a szállitOjármüvön elmozdulás ellen megfelelOen 
biztositani kell! A tégia alapvetoen torékeny kerámia. Az 
egysegrakomãnyokat lehetoleg sik, szilárdburkolatu terü-
leten kell tárolni! A raktározãsi id6 tervezésekor célszerL 
figyelembe venni, hogy a rakatok fOliacsomagolasa 5 hO-
nap elteltével jelentOsen veszIthet minOségébOl, megbiz-
hatOságàbOl (télállóság). 

Elökészületek falazás elött 
1. A Bakonytherm téglákat a magas pórustérfogatuk miatt 
falazás elOn nedvesIteni szukseges. Azért, hogy ne 5zivj6k 
el tül gyorsan a vizet a habarcsból. A nedvesités egyik le-
hetséges mOdja a fOlia lebontása után a rakatban a tEglãk 
vegiglocsolása soronként gumitOmlovel. 
2. Amennyiben vizszintes, nedvesség elleni szigetelés 
szukséges, ügy fontos a megfelelo szélességü vizszigetelö 
rétegek elkészitése. 
3. Az alaptest vagy födém legmagasabb pontjának meg-
határozása tömlös szintezövel történik. 
4. Vizszintes habarcságy kialakItása azért szükséges, hogy 
segitsen kiegyenlIti a szintkü Ion bségeket, és sikfelületet 
biztositson az épItendO fal szãmára. 
5. A hosszméretek ellenörzése egy técen, 12,5 cm-es tãvol-
ságU osztãsok bejelölésével tOrténjen! 
6. A falmagasság ellenOrzése egy másik lécen tärténik, 
a sormagasságnak megfelelo távolságok beje101ésével. 
(23,8 cm teglamagassag + 1,2 cm átlagos fuçjavastagság 

= 25 cm). 

Altalános szabâlyok: 
A falazást a falsarkoknál kell kezdeni, a megnedvesitett 
téglãkat teljes felületükOn habarcsãgyba kell helyezni! A 
sarokba elhelyezett teglákat vIzmértékkel és gumikala-
pãccsal pontosan be kell állItani, a vizszintes méreteket 
is ellenOrizni kell! Amennyiben a falsarok kialakitásához 
illesztO-elemek szuksegesek, ügy azokat egész elemböl 
fürészeléssel lehet elOállitani, vagy az erre a céfra gyár-
tott kiegészitO elemeket lehet használni. Az Igy kialakI-
tott sarokpontokon az egyenes téglasorok kialakitása 

céljäból a tegla felsO élén zsinórt célszerü kifesziteni. 
Falazáskor a vIzszintes fuga vastagsaga 10-18 mm között 
vãltozhat, ãtlagosan 14 mm. 
A fal fuggOlegesseget elOszOr vizszintezOvel, majd a 4. 
sortOl kezdve fuggOOnnal kell ellenOrizni! A vizszintes 
habarcshezag kialakitásánál gondosan ugyelni kell arra, 
hogy az a téglák külsO eleig teijesen ki legyen tOltve. A 
vizszintes hézagbOl kitüremkedO felesleges habarcsot kO-
mOveskanállal le kell hüzni. A teglãk végleges helyUkre ii-
lesztésénél, a hagyományos téglafalazatoknal alkalmazott 
k6m0veskalapács helyett gumikalapãcsot kell hasznãlni. 
A falazOblokkokat kätésben kell falazni. A feles elemek 
egész elernbOl fOrészeléssel kell elOállIrani! A teglák vaga-
sához alkalmas fUrészek általában elektromos meghajtá-
sü, fordu latszãm-szabályozóval el látott készülékek és ke-
ményfem-betétes, ellenmozgásü fürészlappal mükOd nek. 
A firészIapok méretének, illetve a vágási hossznak a meg-
választásakor arra kell ugyelni, hogy azok hosszabbak le-
gyenek, mint a vágási felület legnagyobb mérete. A fürész-
lapok végének mindenképpen a vágäsi felületen til kell 
érni, mert ha a fürészlapok vége a vágãsi felületen belül 
marad, akkor a fogak letörhetnek! A kézi fürészek kOzül is a 
keményférn-betétes tipusok ajánl hatók. Ezek haszriálata-
kor a vágäsi sik vonalãban a tegla felületét körben néhány 
mm mélyen be kell vãgni, majd a tégla teijes szétfUrészelé-
set ezután lehet megkezdeni ügy, hogy az elOre kialakitott 
hornyok vezetik a fUrészlapot. DerekszOgtOl eltérö falsarok 
vagy a tégla méretrendjétOl eltérO méretU falak esetén az 
elemek fürésszel egyedileg méretre szabhatOk. Ameny-
nyiben alkalmazãsuk nem kerülhetO el, a felesnél kisebb 
méretU elemeket a fal általános szakaszán, a fal belsejében 
kell elhelyezni, szintén kOtésben falazva. 

A nütféderes kialakitásü falazó-elemek falazásának 
különleges szabályai: 
A nütféderes kialakItásü fuggOleges hezagba habarcsot 
egyaltalán nem kell tenni, csak a teglãk hornyos-eresztékes 
oldalait kell szorosan egymásba illeszteni, ezért a habarcs-
felhasználás - igy a munkaidO-szOkséglet is - Iényegesen 
alacsonyabb, mint a hagyományos, vagy habarcstáskãs 
falazási mOd eseten. A falsarkoknál es az egyéb falcsatla-
kozásoknál az eresztéknek mindig kifelé kell mutatnia, és 
az eresztekek iránya teglasoronkent változik. A fal sikjábOl 
kiãlló eresztékeket le kell ütni, hogy a vakoláshoz egysé-
ges, sikfelület álljon rendelkezésre. 


