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alaLOelerTr€'k h ővezetési tényezőjével, igy az 

cl ké%/ut Ital hoteiiinikailag teljesen 

homogénnak tekinthet ő . l z az el őkevert, 

isáko', kiszereté': ő tlzol i, iharcn 

természetesen ugyarli ik hi,',zriálható a 

kezdősor teraká'akor in. 

Célszer ű az kezdösort vizszintesre igazítani, 

mert az elerriek nagy méretpontossága 

(magassági értelemben ±1 mm a rnérotl ű i el 

nehezen teszi lehetővé, hogy a kezdő hibát 

a latazás folyamán a sorokban korriqátuk. 

Ha nagy a toqad:iszer ke7nt hibája és az indo 

kutt nőt vastagabb 1> 2,5 cm) kiegyenlít ő 

hahaRot kellene alkatniazni, használjuk ki az 

YTONI; tatazóek'rnr'k kedvező atakíthatóságáL 

A liitazói'leineket ‚i togadé'zerkezethez 

iga7ítva vágjuk (,így a/ni iou vastagságu 

habarcsréteget kelt a kezdősor alá tennunk, 

míg az inditósor fels ő síkja vízszintes tesz. 

A másik technológia azYJONG rendszerében 

az ún. vékonyfugás falazásmód. Ennét 

a technotógiánát a vízszintes tuga vastagsáij 

ric-r y i haladhatja meg a 3,0 mm-t, az alkalma-

zott t,nla,nhabarns erre a célra kifcjle5,7tetl 

z';áko';, etökevei t,vékonyágyazató habarcs. 

A technológia csak a nútféderes válaszfal 

'temekket ill. nittéderes meqfogóhornyos 

tatazóolemmiekket ‚ntkaliniazható.

A falazás technotogiaa ahh in ki ilunbhzik 

eddig megszokottuktól, hogy itt rriég nagyobb 

jelentősége van a kezd ősor ponton lei akáná 

nak és a fatazós kb7beni szinlbeli és síkheti 

ellonórzésnek. mert a vékony vizszinte, lugák 

miatta sorok fet ű leti fogassága unni enged-

het ő meg. Ezeknek a loga';nágoknak az össze 

i.',iszotása a technológia részét képezi. A habar 

ot fogas terít őkaniát vagy habarcsterít ő 

ikó 'ngílsiqévet I iúzzm ik - a nzmikséges csi 

szotás ős portatanítás utáni ‚iz eh 'ir ink 

vizsziiiten tetiitetére, 

Vékonytinijá' ' L nt,jyásnál a szoro'onr ille' zti-'tt 

nutleden os álló tiézagokat nem kell kitottnini 

habarccsat, csak a vágott elemr.'kni őt illetve 

o falsarkoknól, falcsattakozásoknál. Avékony 

fogak alkalmazásával letent űseni lucsokkeri 

a talazatba bevilt építési nedvesség és emiatt 

megnövekedhet a tatazat k'herbírása. 

A7 'II ONG vékonytugás falazásmód alkalma 

z.'a látszó, vato)tut nélkül i feliitetek kiataki-

tá',ikor kulor o',ei i i 't őr ryn', 

AzY I ONGeliiki'vin I tatazóhabarcsai kin nTieniy-

nyiséqű otyan vizrnt'glartó adatékol tar bit 

n yiazniak, amely nem engedi, hogy a pnrmihe 

Ion - norrnát beépítési kor ut ci iónycik kozött 

elszívja a vizet a habarcs)(')(, Így, 'i tatazási 

munka kevésbé válik id őjárásfüggővé.

Azáltal, hogy a száraz kevcréktii'z csak vizet 

kell adaijotni és azanyag gyakorlatilagveszte 

'a'ij nietkiit felhasználható, az et őkevert YTONC 

Iala,'űhiaIiir r' cik uh k,nlr riizásávat a munka 

takar ókos, ihtia m-' ‚ gyir'3hh vil ik Lt őkcver I 

I atmar ' I iái iyáhari az Y I ONG tol' ‚erkezetek 

épít I im't ők -ivítot I ménzt'i, nli,ri is h'tf iar,znála_ 

sval is. Ez esetben azonban i iiyetrii kE'hl arra, 

hogy a talazóhabancn nzil.irds;ng'i no, biladja 

rnli.'g az aIkalnazott tatazóelem .zibin il'.agá-

nak mnánfótszeresét. 

A latazás mint a nedves technotóqiák bár-

melyikét tétieitő intézkedés nétkul i b G" ig 

tehet végezni. 

Az Y1 tJNc; hal azól iinharcsai - a benne lévő vegyi 

adalókszerek nniiatt - egyéb tétiesít ő adalék-

szemekkel i ii'n ni kevei het ők Ezért, hu u kor ül-

rriórryek iwni teszik tetietóvó a n mieqtelelo 

hő n y iérsókter hi;tusílá',ót át kelt tor cii 'i hugyn-

cián iyns Iat,izohabarc r,cik (I -It 10, 14 7i1 v,'il)-

molyikenek al kal ci azásái i 1: zek 'i ti Ii in ‚mik 

a technologiai el ő irósokbari toqtaltzik szerint 

tétiesitő adatékszerekkel (Pl koIósgyoi'sítóv-itl 

keverhetők. 

Az dőjárásnak nnii'gíelel ő fatazóhabarcs alkat 

mazásáröt rniincten esetben ez építkezésért 

felel ős 'zomnélynek kelt dönteni és ezt az npí-

Ió',i n'iiptóhan írásban rocjzitenu kelt


