
Teherhordó áthidaló
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MSZ EN 845-2 

Et ő r ogyártott, vasalt álhidató 

családi	 társasházak, iroda-, 

ipar i ás közösségi epuletek 

teherhordó, nem teherhordó ás 

vózkilölt ő falaiban nyílásáthula 

táshoz 0.90 m - 2.5 m nyílóskó 

zicj, mely a nyomottöv fetlal:izá'-,a 

után nyeri cl teherbírását

A7 et ő regyárlott elemek elhe-

tyozési szabályainak ás a stati-

kus el ő írásainak rnegfetet ő en, 

a minimális telfekvési liosszak 

betartásával az álhidaló oldalán 

tatálható nyíllal letleté. 

1,5 m fesztávig ^ 20 cm 

1,5 rn fesztáv felett > 25 cm 

Ideiglenes 1.5 m 

nyílásméret felelt szükséges. 

Az állóhézagok lijbarcsalása 

még N I F latazóelemek esetén 

5 az ól h daló felei l. kötelez ő . 

Fetfekvési lelületeri 5-6 mi- 

vastag h ő sziijolel ő tala7ó 

habarcsba, vagy 2-3 mm 

vékonyágyazatú fatazóha-

barcsba fektetve 

Hagyományos falazóhabarcs 

is alkalmazható

- Ytoníi í2	 0,5, vagy P4 - 0.6 

elenic'kh ő l min. 20 cm-es ma 

gassógban egész sor 

- C 16 -os betonból 

- vagy az el ő bb nevezettek 

korTibinációjá bál 

ráfatazóshoz nútféderes elem 

nem	 alánlotl, használatakor

az á0óhó7ag tömören habar 

csata n dó 

Al nem áqhet ő . 

125 mm e ,1 vastagsógtál R 90 

Betüt: 
Ytenq tHái	 vak1a, vn;y

mesz cemeritvakolat 8-10 non, 

gipszvakolat. 4-6 íflFfl 

Kúzvellen leslés 

Közvetlen tapétázás tüveg-

szüvetos tapétával) 

C'.enpebulkolat közvetleriil, 

Itexibilis csernperagasztóval, 
Il;11\iIrHl n!kiiJ 

Kívül: 

korrriyítel I homlokzatvakoial 

-ib min vastagságban, pára-

ótererzl ő homtokzatíestékek 

vagy hagyományos ás szilikól-

kötés ű nerriesvakolatok 
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