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Kü1ső -beső felütetképzések 

Vakotatok 

Ek(kikia:itkvii 

.'aküs \'akÜ101I haics. VI(JY I riqyoniar vas 

rne5Ze. VikOlal o;yaraiiL Az II ONG pil.ési 

rendszer i ha, ii öpítéi likicon cls kcnf VeZi' 

W1 I be sdaz vakotóanyaöot ku ő ős belsől ő r I 

has,nalásr a (íjyararll Legir kább k,en-

fikva ni@i.jiilc	 toht	 I (nd'iI bEL trioz 

fI i.if etI pzések atkafr azása Mas Y iiNG i 

aIrnlOU t nkevert vakolóanyaqol is gyár tanok 

IlrIve f:ir íj trnaznak [‚ck ha ‚.'náatakrr riir 

(IK) a gyár torna cl őírá' ii szerit 1 kek el lir ni kz 

rrndszerir 1 fal van tör ktve a ;' kokori, vagy a 

tol I isznólai Út r iutatáhin). 

Hagyo ITirt iyos ot ben - javi loli ne,f aba 

;ilaprétrgre lelhnrdolt rrié57, vigy javitolt 

‚rószvakotil atiiIrnasrakor kovelliot ők oz 

I ános vrikotci te.f ri 11 lóqiai Irpések tvlivrl 

a purusbetori hintett s7ivúképe'egc I iacjyohli, 

nHril az eryéb - nagyobb tests ű r iiséqn, ezét 

ataconyobb hő .iigetel ő képeógÜ lataző 

elornek, ijondn ibb tettet t őkészíö szúk 

A I etyes m ^'pje[ch	 ilyet ik r a ki Notkező 

A letüli lot porlalinílorri kelt ő meg ki:tt 

tiztitani r undor	 zerriiyeződr".tót. 

A luIuszti loli fuk jlcfet - lurjyeter uhovéve i.' itő 

1ómáii vi/run/okri 3 - Ví//u 'f ető kelt i uodvesittiui

71 követően lel hordluitó az első tapadá 

avítő őn. ..gÚ2 réteg. [z ne híg cernert-

ibarc' legyen, harsrn éteszern ű homok 

kat ké ített híg tavítr:rfI rruészliabar. 

(A tiztún cenurites alupíröcskoéL 1elleH 

hegy párater. liriukaulag 'cm el őnyös. lúlságo 

ot rnrrev olzalot ket iszne.( 

A felhonlott et ő rélrgu?t nedvesen ki 'Ii 

lirtani é; fő leg a hirtelen kiiiuradáIÚl kell 

uriegóviul (Per, rietezo iedvelés. árnyékotási 

A köví'tkcző réteg - ot atapvirkotat - lelhor 

dása el ő tt cétsze, ű legalább igy nrpoI várni 

ős az al upvakolat íethordását megel őzően 

O letuktel isn lel hci kell nedvesíteni 

Lzután filhordi ualu5 az dtapvrkotat, iii uif 

o következő (sirnitó) réleg felfrordás'iucj 

iijyan:.ik óvni kelti kiszár iutystól 

A irnífóréteg okát iii öt gyri gén nedve-

ifeni kett a leli ul(tet, t uajd lolhnrdhofó 

i sumitó vakolati óteq 

Ffb'ntél ben az el őkevert habart, sakkal, o 

I ugyomli iyos vakolrt nem tar lotmaz vizrneg-

lii ló adatékokal ós elér t otyai i IónyerJ(3 a 

gondos tetutol tőké,ités ó nedvesrn tarlá 

GEp vakolákor 07 alkilinazoll lethoi il'isi 

technológiát rTlindig meri kell tervezi-)i.) gép. 

o lelutelek nagysága ó i lethou dani kívánt 

orr ig I gyel orr ihevétel oveL 

Atapelvkőnt annyi rögziltiető hogy a lalletü 

telet ugyancsak meg kelt tisztítani ki kelt aki 

kiliti motyatapozovat, vagy Ír oi:skolösset egy

..lapadu'ul udat", ős ezzel a fok lel szívóképes'ó 

gel ni, 4 rgyentotesehbí e be kell állítani. 

Lgy réleijben Íelhardh;rtó a vakotat, majd 

kiilöri a'znező, tedő r iteg. 

Az Vi ONG szerkezeteken kei uIni kelt 

rg/ide Ű leg vékony ős ri 0mev, kérgei alkotó 

lrtütetkópzéseket. 

lei rhotö.kutör rbégb ő t, illetve hőhatáshót cie 

dően etter ö mozgású szerkezetek csattako 

zásánil vakotatba re1.odésáthidató iNog-

szövetei kelt lenni Úgy, hogyw,icrkenlek 

c;ttakozái halárvorratát 25-25 cm-re niinkót 

<ililatról i1 kctje 

A piku.isaii o tyarr szer kezeli hi lyck, ahol 

repedóáthidato 3zove1 beépitóo indokolt 

tehet a kovetkivők: 

1-edetlert vasbilonszer kezel kömnyeicte (pl 

vázkitöttós. koszor ( -'i, hőszigeleletteri álhidalól 

Vátasztat ős riwnnyezrá csatlakozás 

- [ő tiit és vátasztat csal takoza tompa 

ulközletés esetén 

l-r őseri eltér ő terhelé ű Iatszrkaszok 

m:altakozásának köt nyezete 

Fpuiletqépészeti homnyu.ik kör riyezele 

1- l őfatazólapokbót kézutt bel őopteteti 

lika, ás csattokoxása liihozvigy tbdóinhez 

1-l őpái icót hurkolal teljes teli lile 

Déli, détkeleli. délnyugati tájotású húrt itokza-

tekert a nagyobb - Pn rIernekket k ő - i i[( 

áthudalá' ok, illetve pillérek cl lakozási 

vonataii talszer kezethez


