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Beltéri kerámia és csempe burkolatok 

hIó liagyoillany)s ügyazúliabarcos Leclirio 
lógióval, ill< tve ragasztással A hagyományos 
technológki 'selén a lelületol őkészítés meg 
egyc'zk a vakolásnál li'írtakkil ..Raq isztott" 

eljór	 étlóli'képpc'ri IlkalrTko'ható: 

Szokoos kor iyi iai, I ur iloszobai IlletvE , nagyobb 
rriéretű cserripé?ési lladatokl ioz olyan 
ragasAóhabai c ,,-.ot kell választani, ami 
keMe, ii r igal ii ra'; nem I oerev és 5-8 n im-
es ágyazatot alkol 

- ló minőségű atipvakolat it kell készíteni, ha 
a ragasztu filmet képez, ős egészen vékor iyan 
kerul felhordácra (Ez az etjórás legfeljebb kis 
leluletek csernpéiésokoi jrrvasolható.( 

Cseripe falburkolatok késiítésekoi I agy II 
os'z(luggó t ! lülel 'otén kerülni keU a - i -  I 

hezaijos" ícir ;ikást, célszer ű igy burkolat 
mező i i belül i' r nin. 3- 5 mm .' fugát hu tar ii 
A bai kolal siélnihez i allakcs.'ó más szerk 
zelek pererrrvor ialálio, csempót nem szabad 
szorosan illeszteni. 

A :satlrikozó hézaqot 2 - 3 rriro r x;alrria' foga 
Iomitö anyaggal 1)1. sziloplaszt I kell kilollrni. 

Külső térben a vakolat nélküli közvetlenül 
kistett felotetképzés áttalahan nerri javasolt 
Ahol riegi' nz az igény rrierul lel, gondot k(,11 
fordítania f ii'qfelel ő lábazati ér.; pái kónykiala 
kílú',okra A! YTON( lalazalot tömören fugáz 
va (valóban 100% ot i  iga kitoltóttséggeli kelj, 
készi 'iii. lalazáskor nagy gor ulut fordítva
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gondorságot ős hozzáértő ler vezésl igrroyel 
a csak festett kNilel ű falakon az épülelgépé-

szeti vez(lékek és szerclvónyek nyomnvonalá-
nak esztétikus kijelölése .‚ non  utolsó sor-
ban gyakor lati mogvalósílúsa. 
A kujső lói i festés porlalanítói és alapozás után 
több rétegben felhordott inyagte'iikséglete kb. 
1800 2200 (jr/m lestékaryag, tehit itt viszony-
lag vastag testékr ('tegekki:l kelt számolni 
A li'rlékanyacjqal szemben túmaszlott egyik 
legli ntosahb követelmény .i jó páraúti'ieszt ő , 
de egyúttal nieqfetel ő vizlepergetö tulajdon 

tág. A lestékariyagok kiválasztásakor irányadó 
7 anyag páradilfúziús ellenállási szónia 

(A ..p az 50-es értéket ne halada megi 

Külső téri közvetlen burkolatok 

'.cmrrsr.n:'pit 

anyag eseten kuloros gui dossógot iqényi'l 
Nagy o.;szefiiggő felületek kis pár aáleresztü 
képesség ű Ip = 50 - 7001 burkolattal való 
fedé.z' mindo(i esetben szükségessé teszi 
a következők iTrogfontolását - 

A	 lion fokzat í étegrerri II i ő ős J)ii 
technikai ellenőrzése (lagyzúna, anilik megi 
télésr', hogy a szerkezetben lesz-e 
páralecsapódás. illetve I ioqy az kiszárad-e 
a nyár id őszakban stb.I 

- A bor kolal eikri ő rzésm' szétszivúsra 
- Az önsúlyból őr a hő t ágol ásból származó

Vegyes al ipletulc't eselói i (pillér váz + vázki-

tol lő fal I b mlémper ernek I az anyaqt atámn 

kon való burkolati álvezetések megoldása 
Dilataciós inezők rnérelénm'k, hatái unak 
rrmec;határozasa 
Nyílekeretek, es ővitefuta i regoklisa, 
A bur kolal tiijozalai i meqállm hó, ill'tv 
szennyeződe'.r'k proll'mája 

A sor esetenként tori i	 kiegészulhel 
special i' kjE'Oyek vizsgálatával 
Az eddigi lapaszlalatok szerint az alkalnmazoll 
ellenőrzési eljárások az YTÍ)NG esetében álta-
lában atii;1onsáqavára tévednek v igyis apó-

rubeton a kalakul() épületl iíikai állapotban ked-
vezobben viselkedik mint azt a eIenleq széles 
körbe i alkalnia7ot I hő ős pai akrcl u uhu riere-
tl; 

Díszburkolatok 

Y  ONG lalra koi ií iyer: 	 'rethetú vagy ipi tfreiá 
ti',zbumkolat kiegészítő trő zigeteléssel vagy 

ar iélkijl, roeqtelel ő lábazit i megoldással 
i iecharrikiis rogzitéssel. A hurkolitok bekoté-
sóre, rögzítésére illetve, riectárriarztásái a 
szárrrtalan íTiűszaki megoldás kínálkozik 
L,s'knél az epuletszer kezel  rószletekriél az 
YTt.ING szerripontjúból api-i itonkénti eróbe-
vitel rllémetezése az egym'dnfi teladat.
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Bel-és küLtéri burkolatok, 
felületképzések 


