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Mészhomok Íalazóelemek 

DIN 	 1061: 2003 

Lakó-, közösségi-, és ipari épü-

letek teherhordó és vzkitölt ő 

tataként iUcivo a kuszti ka I fa a 

;at ként. 

Nútfédores - mogÍogóhornyos

/\ Íalazás szabályainak meglot-

ben, feles, harmados elerrikalí' 

ben, 8,25 cm illetve 12,!) cm uhu 

dutmérelben a hulladékképz ő dés 

r-ninirriatizálása érdekében. 

Ügyelni kell a Íugakitöltóttségre, 

a sorok vizszintességore. 

- Ytonq vékonyágyazatú Íatazóhi 

barcs, 2-3 rrim vaslaqsáqhin 

- hagyományos, 10 min vastig 

HÍ 10 - HÍ 100, MSZ 16000-2 sze-

iin[,MSZEN998'2s'eniiitM 10 

M 20 G .‚szánkóval terítve 

- gyári zsákos Íalazóhabarcs a 

gyártó el ő írása szerini 

Al uciri éghet ő euro oszláty 

21) cm REl 240 

25 cm REl 2/0 

30cm REl M 21, 0

Belül: 
- Hetle: I v,ikolal,, vagy mész 

cernenlvakota I 8-10 [Ti ni, 

- Gipszvakolil 4 6 mm vastag 

súg b a n, 

- Közvetlen tipétázás (üvegszö-

vetes tapétavati 

- Csempeburkolat közvetlenül, 

Ílexibiti	 icjasztóval. 

Kívül:

tirnkai követelmény hiú 

nyában vakolható homlokzati 

vak ot a ok kit, 

- H ő sziqetelt kélhéjú falszor 

kezet teher bordó falaként 

legalább 10 cm ásványgyapot 

hoszigetetesset és burkoló-

tégla et ő téttatazatlal. 

- Pince lábazati tataként nedves-

ségálló h ő szigetel ő he1 cci 

szerrel, lábazati tagyéltó vaki) 

ÍaI lt vagy burkolattal. 

Sútyozott téghanggáttási szám laboratóriumi értéke R [dB]
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Fatazóetemek

mm	 kg/db	 Ikg1m1	 (N/mml	 1db)	 1 cm fuga 0,25 cm fuq	 1 cm fuga 0.25 cm fuga 

HM2)J0Ni0l	 333- 199x2011	 23.86	 1818)	 1,	 1/,.:)	 i ',9	 ‚r0	 3.00 
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HML300NF.GT 333199300 31,81	 1600	 15	 30	 16,3	 - 14,9	 16,30	 6,60 
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